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മുഖവുര 

മീഡി ൯സ്ത്ള് ക്ലാസ്സുകളിലേ ഭോ, പൈസ്്ര്യൂള് 

കാസ്തര,കളിലേക്കുമുള്ള എന്െറ പുസ് തകങ്ങള് മാന 
അദ്ധ്ധാപക സഫോദരങ്ങള്ക്കും, വിദ്യാത്ഥി സ്റ്റേ 

തര്ക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമായി എന്നറിയുന്നു 

തില് എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമണ്ടു്. പല 

അദ്ധ്വാപക സഫോദരങ്ങളുടെയും നിര്ബന്ധമാണ് 

ഈ പുസ്തകം ചമയ്യച്ഛന്നതിനു” ഏന്നെ പ്പേരിപ്പി 

ചചതു”. ജര ഉദ്യമത്തില് എന്നെ സഫായിച്ച എല്ലാ 
വരോട്ടം ഞാന൯ അതീവ കൃതജ്ഞനാണ്. ഇര പുസ്ത 

കു൦ഠ വില്വാര്ത്ഥിനികള്ക്കും അദ്ധ്യാപകര്ക്കും ഒരു 
പോലെ ഉപയോഗപ്പദമാകുമെന്നു” വിശ്വസിക്കുന്നു. 

ഫഥമിപ്പ്യാട്ട" കെ, ഏ. ഒ, തരകന് 
28൫2 ഗ്രന്പാകത്താവു”. 



വിഷയവിവരം 

പ്രതിടിനശഃസ്റ്രം 

അദ്ധ്യയം പേജു 

1 ഥഃ 1 
ഉ വായു ക 

ട് ദുഷിച്ച ജലംമൂലമ്യണ്ടകെന്ന രേഗത്ഭഗ 14 

4 ശുചിത്വവും ഒലീന സാധനങ്ങളെ 

നിക്കംചെയ്യേണ്ടവിധവും 392 

ഗാര്ഫികശാസ്സും 

4 ഭിനശൃശ്യഷ ു 40 

: പേടന ശമിപ്പിക്കന്നതിനു ഫലപ്രദമായ 
ചില പരിഹരമാ൪ഗ്ഗത്ങസ ൮൭ 

പ്രഥമശുശ്രൂഷ ) റം 



പ്രതിദിനശാസ്രും 

അഭ്്യായം 

. ഗൃഹം. 

ഒരു ജനസാമാന്വത്തിനെറ ആരോഗ്യവും അവര് വ 

സിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിനേറയോ, പട്ടണത്തിന്െറയോ, വീട? 
നെറയേ, ശുചിത്വത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്ക.നു, ആരേ 

. ഗ്യം പാലിക്കുന്നതിനു” വീടും പരിസരങ്ങളും ശുചിത്വമു 

്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഭവനം നിമ്മിക്കുനതില് ചില കാ 

യ്ക്ങ്ങഗ് പ്രത്വേകം ശ്രഭ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടും, 

- പുതുതായി ഭവനനിമ്മാണത്തിനുദ്ദേ ശിക്കുന്ന സ്ഥലം 
ഉയര്ന്നതും നനദ്ധില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം, മഴ പ്പെയ്താ 
ചേ? വ്വെള്ളം .ഒഗിച്ചാലോ വ്വെള്ളം കെട്ടിനിരുക്കാതെ വേ 

ഗം ഒഴുകിപ്പോകത്തക്ക വണ്ണം ൧ുറവ൮ുപാടും (ചരിധുള്ളതാ 

യിരിക്കണം, ചെളൂിമണ്ണായുള്ള സ്ഥലം വീട്ട പണിയുന്നതി 
“അര പററിയതല്ലം അതില് വീഴുന്ന വെള്ളം വേഗം ഒലി 

ചുചേകേമെങ്കിലും അവിടെ പണിയുന്ന കെടിടങ്ങഠക്കു: 

ആത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനം വേണ്ടിവരുന്നു, കെട്ടിടം പ 

ണിയുന്നതിനു” പാറപ്രദേശം നല്പതാണെങ്കിലും ചില 

പ്പേഴഗ അതില് അങ്ങും ഇങ്ങും ഉള്ള കഗികളില് മഖ്വെള്ള, 
കെട്ടി നിന്നേക്കാവുന്നതുകൊണ്ടു” അതു പരിഹരിക്കണം, 

പട്ടണങ്ങളിലെ ചപ്പും ചവറും എവിടെയെങ്കിലും കഥ 
യൊ കുളമൊ ഉണ്ടെങ്കില് അതു നികത്താന് ഉപയോഗി 

2 



പം 

എ എന്നു വരാം: ഇങ്ങനെ നികത്തിയെളടുക്കുപ്പെടുന്ന സ്ഥ 

ലം ഭവനനിരമ്മാണത്തിനു തീരെ ചററിയതല്ല, കുറഞ്ഞ 

പക്ഷം ഒരു പതൃതു വര്ഷത്തേക്കെമ്കിലും അവിടെ കെട്ടിടം 

പണീയരുതു”. ചതുല്പൂനിലങ്ങളുടെയേറ്യ നെല്പ്പാടങ്ങളു. 
ടെയോ, വ്യവസായ ശലേകളടെയോ തെരുവുകളുടെമയാ 

തൊഴഴ്ഴത്തുകളു ടെയോ സമീപത്തും പണിയരുതു”., കെട്ടിട 
ത്തിനെറ ചുറവുപട്ടം മലമൂത്രവിസര്ജ്ജനത്താല് മലിന 
മഴക്കരുത്ു, 

ഭവനം ആരോഗ്വപ്രദമാഷണമെങ്കില് ശരിയായവെ 

തറിച്ചവും കാറവ൮ം കയറുന്നതും ഈര്പ്പമില്ലാത്തതുമായിരീ 
ക്കണം, വിടിനു വളരെയടുത്തു മരങ്ങളു ണ്ടെങ്കില് വീട്ടി 
ല്നിന്ന് ഈര്പ്പം മാവുകയില്ല, വിടിനു് വാതിലുകളും 

ജനലുകളും നിമ്മിക്കുന്നതു” രാവിചെയോം, വൈകിട്ടോ സൂ 

സ്യപ്രകാശം നല്ലവണ്ണം അതിനുള്ളില് പ്രവേശിക്ുത്തക്കവ 

ണ്ലമായിരിക്കണം - 

കെട്ടിടത്തിനു നല്ല അടിസ്ഥാനം ധവ്വേണം., അടിസ്ഥാ 
നം കോണ്ക്രീററു കൊണ്ടെണ്ടാക്കുന്നതു” ഏറം നല്ലതായി 
രിക്കും, മഴയൊ വെള്ളപ്പൊക്കുമോ ഉണ്ടായാല് പവ്വെള്ളം 
വിടിനുള്ളില് കയറാത്തവാിധം കെട്ടിടത്തിന്െറ തറ ഉ 

യര്ന്നതായിരിക്ണം തറ തേച്ചു കഴഴകത്തക്ക സാധനങ്ങഗ 
കൊണ്ടു” നിമ്മിച്ചിരിക്കണം. മാ൪ബിഗ, തറദയട്ട്”, സി 

മന് വൂ” മുതലായവ്വ അതിനുപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ നാ 
ട്ടില് തറയും ഭിത്തികളും തല്ലി ഉറപ്പിച്ചും മെഴ്ചകുന്ന സ 
സ്റദയവുമുണ്ടല്ലേോം തറ വ്വെള്ളം താഥോട്ടു താഥാത്തവി 

ധമുള്ളതായിരിക്കണം. ഭിത്തിയില് വിടഭവുകള ണ്ടെങ്കില് 
അതു ചെറുപ്രാണികളു.ടെ സമങ്കതസ്ഥലമാകുംം ആണ്ടുതേറ 

വും മുറിയുടെ ഭിത്തികളെല്പാം വെള്ളയടിക്കണം., ഭിത്തി 
കശക്കു പന്ത്രണ്ടു? അടിയില് കുറയാതെ ഉയരമുണ്ടായിരി 
ക്കണം ഓടുമേഞ്ഞ മേല്പ്പുരയുള്ള വിടുകളാണെങ്കില് ൧ുഭി 
നെ തടയാനായി മച്ചുതറയ്കൂണം, അഗ"നിബാധ തുണ്ട 

ി 

പ നനനത്തത്ത്ത്ത്ത്തു 
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തിരിക്കുന്നതിനായി' മേല്പ്പരയ്ക്ക് അസ്ബനസ്റ്റോസ് തുപ്പ 

യോഗീക്കുനനതു നല്പതായിരിക്കും. മട്ടുപ്പാവും സായാഹ്ന 

ത്തില് ഇരുന്നു ചപിശ്രമാക്കുന്നതിനും ഉഷ്ണകാലങ്ങളില് 

രാത്രിയില് കിടന്മറങ്ങുന്നതിനും നല്ലതാണ്”. അതില് 

വീഴുന്ന മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പേകേത്തക്കുവണ്ണം പാത്തിയും 

ഓാധും മറവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വീടുകശക്കു വരന്തവേ 

.ണംം വരാന്തയുണ്ടായിരുന്നാല് മുറിയ്ക്കുകത്തു തണുപ്പ കി 

ട്ടം, ഇന്ഡ്വയെപ്പ്ോോലെ ചൂടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു ഇവ ആവ 

ശ്വമാണ* വേനല്ക്കാലത്തു രാത്രിയില് കിടന്നുറങ്ങുന്നതി 
നു വരാന്ത ഉപയോഗിക്കാം. 

ആദിമകാലങ്ങളില് ഗുഹകളിലെൊ, ചെവുകടിലൂുക 

ൂറലെ.മനുഷ്യ൪ താമസിച്ചിരുന്നു, മഴയില്നിന്നും കൊ 
ടൃകററില്നിന്നും രക്ഷ. പ്രാപിക്കുന്നതിനും സാധനങ്ങഗ 
ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനും മത്രേമായിരുന്നു വീട്ടപയോഗ! 
ച്ിരുന്നതു” മിക്കവാറും വിടിന്ു പൂറത്തു സഞ്ചരിച്ചുകൊ 

ണ്ടു” ഭക്ഷണംതേഭി അവ൯ സമയം ചെലവാക്കിയിരുന്ന. 
പുരാതനകാലങ്ങള ല്നിന്നും വ്യത്വഭസപ്പെട്ടും അഭിവൃദ്ധി 
പ്പേട്ടും നാം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു" നമ്മുടെ ഓരോ യ്മുവ 
ശ്വത്തിനും ച്രത്വേകം പ്രത്യേകം മുറികമ വേണ്ടിവന്നി 
രിക്കുന്നു, അട്ടക്കള, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉൌനുകഥ! 

ല്രാനുള്ള മുറി, കിടപ്പൂമുറി, സന്ദര് ശകമുറി, ആഫിീസുമു 
“വി എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഉപയേഗത്തിനു വെപ്പേറെ മ 
റികളു.ണ്മടായിരിക്കണം, അട്ടക്കളു കക്ര്ൂസിഗട്ടക്ം ചൊ ഗതം 
ഗതം ക്രഴുതലുള്ള റോഡ,കളുടെ അരികിലൊ ആകരുതു 
അടുക്കളയിലും ഭക്ഷണം കഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഈച്ചയുടെ 
ശല്യം ഉണ്ടാകാനിടവരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വീട്ട” എത്ര 
ചെറുതായിരുന്നാല്പം അതിനു ഒരു നല്ല കക്കൂസും കുളിമുറി 

യൂമുണ്ടായിരിക്കണം, കക്കൂസ്, കീണര് കളം മുതലായല 

ി 



വിപി 

യില് നിന്ന'ഏകദേശം അമ്പതു” അടിയെങ്കിലും അകലെ 

യായി രിക്കണം വീട്ടില്നിന്നു കറഞ്ഞതു” ഇരുപതു” അഭി 

ഒയങ്കിലും അകലെയായിരിക്കണം തെഴ്ചത്ത്തു്, 

ചോദ്യങ്ങഗ, 

ഒരു മവനം നിമ്മിക്കുമ്വോരം ശുഭ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട സംധാതി 

കും ഹരന്തെല്ലദം 

അദ്ധ്യായം 2 

വ്വായ്യം 

ലായയവിന്െറ യോഗവും, ഗുണങ്ങള.ം 

ര്ര്മാഭ്്ന & 7100671168 08 പന) 

വാതകങ്ങഗാ കലനണ്ടായ ഒരു മാശ്രറിതമാണ' വായു, 
നാം വസിക്കുന്ന ട്ടമിയെ ചുററിയിരിക്കുന്ന വാതകത്തിനു 

വായുമണ്ഡലം എന്നാണു സാധാരണ പഠറയരറുള്ളതു . ശ്രദ്ധ 

വായുവിനു നിറമേ, മണമോ രുചിയോ ഇല്ല എന്നാല് 

' അതിനു ഭാരമുണ്ടു”, ചൂട്ടപിടിക്കുമ്പോഗ വികസിക്കും; 
. അല്പമായി വെള്ളത്തില് ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. ജഇപ്പകാ 
രം വ്വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്ന വഥയയവണേ' മംഡ്വം ശ്വസി 

ക്കുന്നതു”. നാം ശ്വസിക്കുന്ന വായു എപ്പോഴ്ചം ശുദ്ധമായി 
രിക്കുകയില്പ. നാട്ടി൯വുറങ്ങളിലും തുറസ്സ്റായുള്ള സ്ഥലങ്ങ 

ഉിലും വസിക്കുന്നവക്കു ശുഭ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്ന. നൂ: ബു 
ദ്ധിമുട്ടില്ല. ജനങ്ങഗ തിങ്ങിപ്പാക്ക്നന പട്ടണങ്ങളിചേ 
യാ വ്യവസായശാലകക് കാണല്പെട്ടന്ന സ്ഥലങ്ങതളിലേ 
ദയ അത്തരിക്ഷവഃയു പല കാരണങ്ങളാല് മലിനമഃ 

പ അനനനനനനത്തതയറ്തത്ത്ത്ഞ്ന്ത്ത 



--ി-ം 

യിരിക്കും, . ജീവസസ്ധാരണത്തിനു് ഒരു മനുഷ്യന്നു” വാ 

യുവും വെള്ളവും ആഹാരവുമാണ് ഏററം' ആവശ്വമായിട്ടു 

ള്ളതും ഈ മൂന്നില് ഏററം പ്രാധാന്യം അര്ഹിക്കുന്നതു* 

വായിവാണ?. വായുവില്പാതെ ഒരു മനുഷ്വന്ദ ഒരു നിമി 

ഷംപോലും ജീവീക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. അതിനാ 

ല് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുന്നതിനുംം വടട നിര്മ്മിക്കുമ്പോ 

൭ എല്ലാ മുറികളിലു. ശുദ്ധവായു ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണം നി 

. ര്മ്മിക്കുന്നതിനും നാം പ്രത്യകം ശ്രഭ്ധ പതിക്കണം: 
ക 

 ശുഭ്ധവായയവിനെറ യോഗം 

താഴെ കെട്ടത്തിരിക്കുന്ന വ്വയകാരമാടനു്, 

നമേ തൂക്കം 

പാക്യജനകം 179 09 ശതമാനം 7 6.83 ശതമാനം 

തരമ"ളജുനകം 90-94 93.10. 

ഇംഗാലാമാളം €[)ദു 00 83. 

സാധാരണ കാണപ്പെട്ടന്ന അന്തരീക്ഷവായുവില് മുക 
ജില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാതകമ്ങധക്ക പൂറ്റമെ കുറെ നീ 

രവിയും, പല മലിനസാധനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും, 

അതില് ഇംഗാലാമ്ഉവും, അമ്തുജനകവും ശുഭ്ധവായൂവാി 

ല് ഉള്ളതോതില് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ജഇംഗാലാമജം ന0ലൃ 

ശതമാനം ക്രടുതലും അമ് ഉമനകം നാലു ശതമാനം കുറവു 

മായിരിക്കും. ം ു 

മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ശ്വാധസാചമ്വാസം ചെയ്യുന്നതു 

കൊണ്ടു” അന്തരിക്ഷവായു എങ്ങിനെ മലിനമാകുന്നുവെന്നു 
ഉ്വാസവായൂവും, നിശ്വാസവായുവും തമ്മിലുള്ള വ്ൃത്വഠ 

സത്തില്നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം , 



പ 

നിശ്വാസവായുവും ഉഛ്വാസവായ്ുവും 
വ ന്മാ യോയോ യ്ത ധാ ഡം വന തജജ്ത്ത ക അവ വാത്ത ടയ 

തമ്മിലുള്ള വൃത്വാസങ്ങള്. 

ഉഛ്വാസവായു, 

(1൩5017 ൭൧൦) 

1, ഉഛ്വാസവായയവില് 
40 ശം മാ, പാക്യജനകവും 

മര ശ. മാ, അമ7ളജനകവും 

ഇംഗാലാമളം വളരെകുറച്ചു 

മാത്രം (“03പ്ല) 

9, ഗീരാവി വളദഷെകുര 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

3, ഉഛ്വാസവായുവിനു 

ചൂടില്ല, 
4, മഉഛ്വാസവായുയവില് 

ഇന്ദ്രിയ മാലിന്യങ്ങഗ --- 

(റ0നഉ്ബ്ം 20൩063) 
മിക്ക വാറും ഇല്പാതിരിക്കുന്നു 

നിശ്വാസവായു 

(10901260 1൬) 

പാക്യജനകം 80 ശഃ: മാ: 
10 മുതല് 17 വരെ ശശ: മാ: 
അമ ഉജനകം 3 മുതല് 4വ 
രെ ശ, മാം ഇംഗാലാമളം 

എന്നുള്ളതിനു തെളിവാണ്, 

നിശ്വാസവായുയ ചുണ്ണാ 
മുവെള്ളത്തിലേക്ക്യ കട്രത്തി 

വിട്ടാല് അതു പാലുപചേം 

ലെ വെളുത്തുവരുന്നു, ഇതു 
ഇംഗാലാമ്മതുംധാരാള മുണ്ടെ 

ന്ുക്ളൂതിനു തെളിവാണു. 

നിശ്വാസവായു തികച്ചും 

നീരാവി നിബിഡമാണു, 

(൫൩൭30) തണുത്തതും 
വൃത്തിയുള്ളതുമായ ഒരുകണ്ണുാ 
ട്രിയിലേക്കു ഈതിയാല് അ 
തില് വ്വെള്ളളൂള്ളികഗ പ്ര 

ത്വക്ഷപ്പെട്ടന്നത കാണാം. 
നിശ്വാസവായുധിനു ചു 

ടടണ്ടു', 
നിശ്വാസവഖായുയവില് ഇ 

ന്രിയ മാലിന്യങ്ങഗ - 
(ഠ7മുദ്ബ൦ം 1൩൬01068) 
ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ഗന്ധകാമള (5100൩൦ 
൧. 010) ത്തിനകത്തേക്കു ഉ൪ 
തിയഥാല് അതു വേഗം കറു 
ത്തു പേോറകുന്നതു കാണാം. 



ന വം 

ദുഷിച്ച വായുവില് കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞുക്രട യാല് 

തലലേദന തലകറക്കം മുതലയേവ പിീടിച്ചെടുനതാണുഃ, 

വു 'ആവശ്വമള്ള ശുഭ്ധവായയവിനെറ അളവു” 

സാധാരണയുള്ള ശ്വാസോചഛ്വറാസലപേളയില് ഒരാ 
20 മുതല് 30 വരെ ഫഘനജഞ്ച വായയ പുറത്തേക്കു വാിട്ടുക 
യൂം അത്രയുംതന്നെ ഉള്ളിലേക്കു വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യു 

നു: പ്രൌഡവയസ്ത്രനയേ ഒരശേ ഒരു മിനിട്ടില് പത? 

നേഗേോ, പതിനെട്ടോ പ്രാവശ്യം ശ്വാസോഛ്വാസം ചെ 

യക്ുന്നും ഓരോ ശ്വാസോഛ്വാസപേവേളയിലും അയാ ഉ 
ച്വസിക്കുന്ന വായയവില്നിന്നു ഏകദശം നാലു ശതമാ 

നം അമ*ഇജുനകം രക്തത്തില് കലരുകയും, അത്രയും ഇംഗ 7 
ലാമ ളം നിശ്വസിക്കുന്ന വയേയില് ക്രടെ പുറത്തുതള്ളക 
യൂം ചെയ്യുന്നും ഈ കണക്കനുസരിച്ചു ഒരു മണിക്രൂരിര 
'ഭഒരാശ 6 ഏനഅടഭ॥ ഇംഗാലമേ്ളം പൂറംതങള്ളുന്നുണ്ടു്, കഠി 
നാഭ്ധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതില് വളരെ ക്രടടതചദണ് 
ചൂറംതള്ളപ്പെടടന്ന ഇഗാലാശ ളം, ഒരു മണിക്രൂറില് :99 മു 
തല് 1,060 ഘഏനഅടിവരെയുയണ്ടായിരിക്കും, “0 ഘഏനഅട് 
ഒയന്നുത്ളതു' ഒരു സധോരണ പുരുഷനേറയോ സ്റ്രീയടെ 
യേ ആയി കരുതുന്നതില് വലിയ തെഠറില്ല, ഇതിനു ൦ 

പൂറമെ ഒരു പ്രൌഡവയസ്ത്തന് മണിക്രുറൊന്നിനു അമ്പതു 
മഗ്രയി൯ നീരാവി പുറത്തുതള്ളുന്നുണ്ടു” 

ശുഭ്ധവായയവില്നിന്നു അല്പം മലിനമായ വയ കല 
രന്നിട്ടുള്ള മുറിയിലേക്കു ഒരഭമാ കടന്നാല് മുറിയിലെ പ, 
തേര മണംകൊണ്ടു' വായയവിരെറ മാലിന്യം തിരിച്ചറി 
യം, പരിീക്ഷണങ്ങഗാകൊണ്ടുെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അയ്യാ 



ന 

യിരത്തില് ഒരുഭാഗം ( 02 ശതമാനം) പുറത്തുള്ള വായു 

വാിനേക്കാധാ മനുഷ്യവാസമുള്ള മുറിക്കുള്ളിലുള്ള വായയവില് 
ഇംഗാലാമ ഉം ക്രുടിയിരുന്നാല് അരു ശ്വസനത്തിനു ലേ 

ണ്ടത്ര പററിയതല്ലന്നാനു”, എന്നാലും “06 ശതമാനം അ 

ല്ലെങ്കല് 10,000ല് 0 കണക്കിനു ( 03. സാധരേണ വാ 

യൃവില് കാണപ്പെടുന്നതും; (“02% ക്രൂടടതല് കാണപ്പെടുന്നതും) 

ഇംഗധലാമ ഉം വായയവിത ഉണ്ടങ്കിലും അതു ശ്വസനയേ 

ഗ്യമായി കരുതാം 09 ശതമാനം ഇംഗാലാമ ഉത്തെ ശ്വ 
സനമാലിന്യ പരിധി 1101 0 7680122001 1൩071൬ 
എന്നു പറയപ്പെടുന്നു, പര് 

ഒരു പ്രൌഡവയനസ്ത്ര൯ ഒരു മണിക്രൂരില് 6 ഘഏനഅ 

ളി ഇംഗമലമമ ളം പുറത്തുതള്ളുന്നെന്നു” നാം മനസ്സിലാക്കി 

കഗഴിഞ്ഞല്ലെ, ഇതിനല് 9000 ഘനഅടി വായു ദുഷിക്കു 

നും അദ്ധ്വാനി ക്രട്ടതല് വായു ദുഷിപ്പാിക്കുന്നുണ്ടു, എന്നാ 

അ ഒരു സാധാരണയാളിന്നും മണിക്കൂറില് മൂവായിരം ഘന 
യഭി ശുഭ്ധവായു ലഭിച്ചകൊണ്ടിരിക്കണം. വായ്യ സഞ്ചാര 

സൌകയ്യമുള്ള മുറിയിലെ വായു. മണിക്കുരില് മൂന്നുപ്രാവ 

ശ്വം മാഠിക്കൊണ്ടിരിക്കം. അതുകൊണ്ടു ഒരാളിന്നു മുറി 

യ്ക്ള്ളില് ആയിരം ഘനഅടി വിതം വായൂ ലഭിക്കുന്നതിനു 

സരകയ്യമുണ്ടായാല് മതി, ശരാശരി ആയിരംഘനഅടി 

വായു ലഭിക്കാത്ത മുറികളില് താമസിക്കുന്നതു” . ആരേഗ്രേ 

പ്രദമല്ലെന്നു നിങ്ങശക്കു ഇപ്പേോഗ മനസ്സിലായല്ലോ, എ 

ന്നാല് സാധാരണക്കാക്കു ആയിരം ഘനയടി വീതം ഗതിം 

ക സാദ്മൃയമല്പ€ സാധ്യക്ളായ ആള.ക൦ വസിക്കുന്ന ഇട 

ങ്ങളില് ഒരാളിന്നു ശരരരി 250 ഘനയടിയില് ക്രടുതല് 

കിട്ടുന്നില്ല. “ഹോട്ടലുകളില് മു൬൮൮നയടിയും വ്യവസാ 

യശാലകളീല് സാധാരണ ജോലി സമയങ്ങളില് 
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ഇരുതററി അമ്പതും, പ്രത്വേക ജോലിസമയത്തു ന്േറും 

പട്ടാളക്കാക്ക അവരുടെ പാളയത്തില് അറുനൂവും ഏനയടി 

യമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതു”്. ആശുപത്രികളില് 

രോഗികശഗക്കു രണ്ടായിരം ഘനയഭിയാണു വേണ്ടതു, 

എത്ര കറഞ്ഞാലും  ആയിരത്തഞ്ഞുരില് കുറയരുത്. കുട്ടി 

ല്വയ്ക്കാന്ദുംമറവും തറയുടെ വിസ്മാരം 100-“ചതുരശ്രഅടി 

യില് ഒട്ടും കുറയാന് പാടില്ല. തറയുടെ വിസ്മരവും കാ 
യ്യയമായിട്ടു ഗണിക്കേണ്ട ഒന്നാണു”, ഫനമാനത്തിനെറ 

പത്ത്രണ്ടിരു ഒന്നായിരിക്കണം തറയുടെ ക്ഷേത്രഫലം ഒര 

ന്ന എണ്പതു ചതുരശ്രഅടിയില് കുറയഭതെ ഉണ്മായി 

രിക്കണമെന്നാണ് വെയ്പു്, 

വാസയോഗ്യമായ ഒരു മുറിയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടടിയില് കരടു 

തല് ഉയരം ആവശ്യമില്ല. അതില് കൂട്ടതല് ഉയരത്തിലു 
തള വായു സാധാരണ ശ്വസനത്തിനു ഉപയോഗപ്പെടുക 

യില്ല, മുരിയുടെ വിസ്പാരം അതു ഉപയോഗിക്കുനന ആ 

ഭൂകളുടെ സംഖ്യയെ ആശയിച്ചിരിക്കണം. 

. പഖ്വായയസഞ്ചാരം 

(ന൩7ബഇഥിലന 

ശുഭാവായു മുറിക്കുള്ളില് പ്രവേശിച്ചു” അശുഭ്ധവായു 

വിനെ പുറത്തുതള്ളുന്നതിനേയാണു വായു സഞ്ചാരം 

ന ബ്വിചിഠമ) എന്നു പറയുന്നുതു": വായ സൌകയ്യമ 
. യി മുറികളില് കയറിഇറങ്ങത്തക്ു വണ്ണംവേണം വീട്ടകള. 

ടെ ജന്നലിമനേറയും കതകിനേറയും സ്ഥാനം: ജന്നലുകളം 

വാതിലുകളും നേക്കനേരെ സ്ഥിതിചെയ്താല് വായൂസഞ്ചാ 
രത്തിന്ു തടസ്സുമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, ഖീടുകഗക്ക്' അടു 
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തു സസ്യങ്ങള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതു നല്പതാന് . എന്നാ 

ല് ഗൃഹത്തിനുമ്ളൂില് സ്മൂയപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനു തടസ്സ 

മുണ്ടായിരിക്കരുതു”ം വെയിലും മെളിച്ചവും വായയവിനേധ 

ട വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണു”. സസ്വാദികളുടെ വളര്ച്ച 

യത്കം വെളിച്ചം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു 
ചെടികഗ വളര്ത്തിയാല് അവ മെലിഞ്ഞു പച്ചനിറമാി 

ല്രാതെയിരിക്കും, അതുപോലെ മന്ുഷ്വക്കും ജന്തുകുഗാക്ം 

ആരരാഗ്യത്തിനു വെളിച്ചം അത്വന്താപേക്ഷിതമാണു”. വെ 

ഉച്ചം രോഗവയൈരികളില് ഒന്നാണ്, സൂയ്യപ്രകാശം 
രോഗാനെക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, മനുഷ്യരുടെ തൊലിയ] 
ല് എ൪ഗോസ്റ്റിറോഗ (61209316 701) എന്നൊരു സ്ന്നേഹദ്ദ 

വൃമുണ്ടു', സൂയപ്രക്ഷശത്തിലെ അശട്രാവ്വയ ലറവു“ , 

(യധിമമയിഠി1%% 29൬8) രശ്മികശ തൊലിയില് ഏല്ക്കു 
മ്പോശ വിററാമി൯ 1) ആയി രുപാന്തരപ്പെടുന്നു, 

വായു സൌകയ്യമായി കയറി ഇറങ്ങത്തക്ക വണ്ണം കി 

ടക്കമുറിയയഭെ ജന്നലൂുകഴ രതത്രിയിലൂം തുഠന്നിട്ടിരിക്കണം 
മവേനരക്കാലത്തേപ്പോലെ വര്ഷകാലത്തു ഇതു സൌകയ്യ 

പ്രദമായിരിക്കുകയില്ല. വേനല്ക്കാലത്തു ജനാലൂകഗ അ 
ടച്ചിടേണ്ടിവസ്മാലും മുറിയ്ക്കുള്ളില് വായു കയറി ഇറങ്ങ 

ത്തക്ുവണ്ണും ജന്നലുകളുടേയയും വാതലുകളു.ടേയും മുകളുില് 
വ്വായയ പ്രവേശനദ്വാരം സ് 6൩11൭008) ഉണ്ടായിരി 

ക്കണം 

വായ്യസഞ്ചാരം ( 762൧11610൩) രണ്ടുവിധമുണ്ടു”. 
ഒന്നു പ്രതൃത്വം ഉള്ളതും മറേറതു കൃത്രിമവുമാണു, നാം 

നിശവസിക്കുന്ന വായു ചൂടുള്ളതായിരിക്കുമെന്നു നാം മന 
സ്സ്റിലാക്കികഥിഞ്ഞല്ലോ. അതിനാല് നാം വസാി.കഒെന്നാ മു 
റിക്കുള്ളിലുള്ള ചൂട്ടു" പൂറമേയയള്ളതിനേക്കാഠ ക്രടുതലായി 



പടം] 1-- 

രിക്കും ചുൂട്ടക്രടുതലുള്ള വായു മുറിക്കു പുറത്തേക്കും കുറവു 

ള്ളതു മുറിക്കുള്ളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു, പുറത്തേക്കു വാ 

യവിനു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഗി സ്വല്പ്പം ഉയര്ന്നതും 

അകത്തേക്കു പ്രചേശിക്കുണ വായു വിന്െറ സഞ്ചാരമാര്റ്റാം 

അല്പ്പം താണതുമായിരിക്കും അതിനാല് വായു പുറത്തു 

പോകുന്നതിനും അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതിനും യോഗ്വമാ 
യവിധം കട്ടിളകഗക്കും, ജന്നലുകഗക്കും മററും വെന്റഠി 

'ലേറേറഴസ് ഉണ്ടായിരികുനെമെന്നതഭിചഷണീയമണോ?. 

വ്ര കൃത്വാ ഉണ്ടാകുന്ന വായൂസഞ്ചാരമാണു കാറു, ക്രടാ 

തെ കുത്രിമമാര്ഗ്ഗത്ങഗശ ഉപയോഗിച്ചും വായൂസഞ്ചാരമു 
ണ്രാക്കാം: അതു വിദയഛശതികെ മണ്ടാ അല്പാതേയേ ച്ച 

ലിപ്പികുപ്പെട്ടന്ന പങ്കാകള്, പമ്പുകമ മുതലായവയില് ന! 
നുണ്ടാകുന്നു. ഘനികളില് വായൂസഞ്ചാരമുണ്മാകുന്നതു ഒരു 
തറി ചൂള (0൩൭06) ഉപയോഗിച്ചാണ്. 

വായു ദുഷിക്കുന്ന വിധങ്ങള്, ര് 

ശ്വാസോഛ്വാസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും മറവും വയ്യ 
ദുഷിക്കുന്നു. ഗ്രാമജിവിതം പട്ടണജിീവിതത്തെക്കാഗാ വള 
രെ ആരോഗ്വപ്രദമാണ്, പട്ടണത്തിലുള്ള വായ പലവ? 
ധത്തില് ദുഷിച്ചതായിരിക്കും,. അങ്ങനെ 'ദുഷിപ്പിനുള്ള 
മാം ഗ്രാമത്തില് വളരെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും. ഗ്രാമത്തി 

-നെ അപേക്ഷിച്ചു് പട്ടണത്തില് ജിപിതസൌകയ്യങ്ങഗ 

ക്ൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രദമായ ജീവിതത്തിനു പ 
രഠിയതു ഗ്രാമമായിരിക്കും, ക്ഷയം മുതലായ രോഗങ്ങധാ 
പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന ആളു.കഗാ ഉചമ്വസിക്കുന്ന വായുവില് 
രോഗാ ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കും. അവരുഭമെ കഫ. 
ത്തില് അുക്കഗ സുലഭമാണ്, കഫം ഉണങ്ങുമ്പോള് 
അദേക്കഗ വായയവില് കടക്കുന്ന. അവ കലര്ന്നിരിക്കു 
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സ വഃയു ശ്വസിക്കുന്ന അരരഗ്യവാന്മാക്കും സുഖക്കേട പി 

ടിപെട്ടം. മൃഗത്തിനെറയും മനുഷ്യനെെറയയം ശവശരിര 

ങ്ങഗ് കുഗിച്ചുൂടിയില്ലെങ്കില് അതു ഭൂമിക്കു മുകളില് കിട 

ന്നു ചഞ്ഞു വായുവിനെ മലിനമാക്കും, 

വായു ശുഭ്ധമമക്കാന൯ുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങള്. 

എല്ലാ പരിഷ് കൃത ഗവമ്മെന്വൂകളൂ.ം ദുഷിച്ച വഃയു 
കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭയദംര വിപത്ത് നല്ലവണ്ണം മനമ്ത്കി 

ലാക്കിയിട്ടുണ്ടു'. അതിനല് വലിയ പട്ടണങ്ങളില് ആളു. 

കഗക്കു ശുഭ്ധവായുയ ശ്വസിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യാനങ്ങള് 

നിമ്മിച്ചിരിക്കുന്നും പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ആളു.കശ, അതിനെ 

ശരിയയോി ഉപയേഠഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗവര്മ്മെന്വം 

ജുന്ങ്ങളു.ളെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചു ശ്ുചികയണകായ്യത്തില് 

പ്രത്വേകം ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നതിനു ഒരു സാനിട്ടറി! ഡിപ്പാ 

൪ട്ടുമെ൯ ൨ ഏരപ്പെട്ട ത്തിയിട്ടുണ്ട്, മുന്സിപ്പാലിററക 

ക ഈ കായ്യങ്ങളില് ശ്രഭ്ധിക്കുന്നതിനമയി ഉ ദ്വോഗസ്ഥ 

ന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പകരച്ചവ്യാധിക്കാ 

രെ അവക്കു പ്രത്വേകം ഉദ്ദേ ശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേ 

കള അയക്കുക, പകരച്ചഖ്യാധികഗ പപകരതെ വേണ്ട 

കായ്യങ്ങഗ ഉടനടി ചെയ്യും മുതലായവയാണ്” അവരുടെ 

കൃത്യങ്ങഗ, യാതൊന്നും കിടന്നു ചിഞ്ഞുനാഠി വായു ദൂഷ! 

ക്കനതിനു അവര് അനുവദിക്കുകയില്ല. വേനല്ക്കാലത്തു 

റോഡ ല് ധാരാള മായിയുണ്ടാകുന്ന പൊടി ശമിപ്പിക്കുന്ന 

തിനായി റോഡ? മുറയ്ക്കു നനപ്പിക്കുന്നു, 

നം ശ്വസിക്കുന്ന വായു ഉഛ്വസിക്കുന്ന വയയേവിരന 

ക്കാഗ ഘനം കറഞ്ഞതാണ*, ഉച്വസിക്കുന്ന വായുവില് 



ജി ടം 

ധാരളം ഇംഗാലാമളം നീരാവി, ഉള്ളിരല്നിന്നുവരുന്ന 

ചില മനിനവ സ്തുക്കഗ മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കും. 
ഛഏനംകുറഞ്ഞ വായു മുകളിലേക്കു ഉയരുകയും : നകംക്കൂടിയ 
വയ ആ സ്ഥാനത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഉചഛ്വസിക്കു 
ന്ന വായു പുറത്തേക്കു പോകുന്നതിനു വാതലാനു മുകളില് 
ഒരു ചെറിയ ദ്വാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം, മലിനസാധന 

ങ്ങളിരുനിന്നുള്ള ദുരഗന്ധവും മറ൮ു൦ കാററു* അടിച്ചു” ദൂരെ 
ക്ടളയ്യം, കാററു ദുഷിച്ച വയേവിനെ ഭൂരത്താക്കുന്നു. 

ചെടികൾ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരം ടൂട്ടും ചില്ലറയല്ല. 

ഇഗോലാമ ഉം വലിച്ചെടുത്തു” അമഉജനകമിത്ത പുറത്തേ 

കള വിട്ടന്നു. ഈ ജോലി ചെടികഗ പകര വകയത്തുമാത്ര 

മെ ചെയ്യുന്നുള്ളു. പകരു ഇരുന്നു സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥല 

ത്തും മററും ചെടികഗ വളര്ത്തണം, കിടപ്പുമുറിയുടെ 

അരികില് ചെടി വളത്തരുതൂ: 

ചോദ്യങ്ങഗ, 

1] അന്തരര്ഷ്ഷവായുവിന്െറ ഘടകങ്ങളും, അതിന്െറ യോഠ 
വും പറയുക, 

8 നിശ്വാസവായുവും ഉ ഛ്വാസവായുവും തമ്മിലുളള വൃത്വസേ 
ഞ്30ം ഏവ ് 

ലു വറയു ദുഷിക്കുന്ന വിധവും, ശുഭ്ധമാക്കാനുള്ളു മാര്ഗ്ഗങ്ങളും 

ഏന്തെല്ലാം. 

മും വായുസഞ്ചാരമാര്ഗ്ഗങ്ങഥം ൫൮ വായുസഞ്ചാരം നടക്കേണ്ട 
ആവശ്യം ഏന്തു” 

9 അന്തരീക്ഷവയുവില് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന 
ഇംധാലാമ”മൂത്തിനെറ അക്വ” ഏന്തു? അതു കരടു ന്നതിനുള്ള 
മരേഗ്ഗങ്ങറം ഏേന്നെല്ലാം, 
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6 ശപസനമാലിന്യപരിധി വ൮വ്% വ് 299010 എ) 
ഏന്നാല് ശ്ൃത്തു”? 

7 ശ്വസനംമൂലം വായുവില് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങം ഏുദ്തെ 
? 7 

൦. 

8 ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനു ഒരാക്കിന ഏത്ര ഘനത്ത 

ഭി വായു ആവശ്യമാണു”. ഈതുക നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന 
തിന്െറ കാരണം പറയുക, 

ി 

9 ക്രടിക്കാഴ്ചയ്ത്തുള്ള (0190൩0൦൩) മുറിയുടെ ചുറവപപാടും 
ചെടി വളര്ത്തുന്നതു നല്ലതാണ്. ഏന്നാല് കിട പ്പൂമുറിയു 
൭5 ചുറവപാടും ചെടി വളത്തുന്നതു ആശാസ്യമല്ലാ. കാര 

ണം ശുന്ത്? 

അദ്ധ്യായം 8, 

മുലം. ദുഷിച്ചജലം മുലമുണ്ടാകുന്ന 

രോഗക്ങറാ, 

വെള്ളത്തിന്െറ ഉപ.യോഗേം 

മനുഷ്വനെറ ങീപസന്ധാരണത്തിന്നു ഒഗിച്ചക്രടാ൯ 
പ്പാടില്പാത്ത മൂന്നു കായ്യങ്ങളില് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം വ 

ഹിക്കുന്നതു വ്വെള്ളമാണ്. കുറച്ചുദിവസം ആഹാരം ഒന്നും 

ക്രടാതെ കഥിഞ്ഞുക്ടടാമെങ്കിലും വെള്ളം കടിക്കാതെ കഴി 
ഞ്ഞക്രടാ൯ പ്രയാസമാണ്*ം ഒരു ആഹാരമെന്ന നിലയി 
ല് വെള്ളത്തിന്െറ പ്രധോന്വം നിങ്ങഗാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലെ 
ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും കുടിക്കുന്നതിനും മത്രമല 
കുളിക്കുന്നതിനും വസ്ത്രുങ്ങഗ അലക്കുന്നതിനും, പാത്രങ്ങഗ 



പി 

മുവീകഗ മുതലായവ കഴകി വചെടിപ്പാ ദഭന്നേതിനും, വിടു 

കളില് വളത്തുന്ന മൃഗങ്ങള്ക്ഷ കടിക്കന്നതിനു., അവജെ 

കളാിപ്പിക്കുന്നതിനു. , വ്വവസായശാലകളിചെ ആവശ്യ 

ത്തിനും, അഗ്നിശമനത്തിനും മറവും വെള്ളം ഒഴിച്ചുക്രടാ 

൯ പാടില്പത്തേതാണ്,. ലേകേത്തിലെ പൂരാതന പ്പളണ 

.ഞ്ങഗ എല്ലാംതന്നെ നഭീതിരങ്ങളിലാണ് പചണിയപ്പെട്ടിരു 

ന്നതു"ം അതിന്െറ ഒരു കാരണം വെള്ളം സുലഭമായി കി 

ടടു൭മന്നുള്ളതായാരുന്നു, വീട്ടകഗ സാധ്ധരണയായി പണി 

യിക്കുന്നതു* വെള്ളം മുവശ്വത്തിനു കിട്ടത്തക്ക സ്ഥാനങ്ങ 

ഗാ നോക്കിയാണ്, 

ഒരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ 

അളവു”. 

ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ള ഭവള്ളത്തിനെറ അ 

വു” അവരവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേയും ത്ആളിനേയും 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കും: സാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ഒരു മനുഷ്യ 

൯ ദിവസേന എഗപത്തഞ്മുമുതല് എണ് പതു* ഒണണ്സു 

വരെ വെള്ളം ത്വക്ക”, വൃക്കുക൦, ശ്വാസകോശങ്ങഗ ജൂ 
ദ്വ വഴിയായി പുറത്തു തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടും ഈ നഷ്ടം 

പ്രരിഹരിക്കേണ്ടതായതുകൊഴണ്ടു” ഏകദേശം അരഗ്യലേ൯ 
വെള്ളം ഉള്ളിലേക്കു ചെലുത്തണം. ഇതില് ഒരുഭാഗം 
നമ്മമ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളില് (കട്ടിയായിട്ടു ള്ള 

തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു കടിക്ന്ന 

തിനു അമ്പതു മുതല് അവുപതുവരെ ഓണ്ണസു വെള്ളം മു 
ത്രം മതിയായിരിക്കും. ആവശ്വമള്ള വെള്ളത്തിന്െറ തേ 

തു് അതതു” മതുക്കളെ ആശ്രയിച്ചുമി രിക്കും, 
[0 



0. 

പ്രായപൂത്തിയായ ഭരളോിന്നു ദിവസംപ്രതി ആവശ്യ 
മുള്ള മ്വെള്ളത്മതിനെറ ഏകദേശമായ ഒരു കണക്കാണു താ 
ഗെ കൊലള്ത്തിരാക്കുന്നതു"ം 

ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനു 77 ഗാല൯ 

കടികുന്നതിനു പിയ 

സ്റാനാദികശക്കു ന” 
പാത്രങ്ങഗ കഴ്ചകക, മുറികഗ കഴകി 

ലെടിപ്പാക്കുക മുതലായവയ്ക്കു? 3 ,, 

വസ്ത്രങ്ങഗാ അലക്കുന്നതിനു ചു 

ജല വാഹിണി കക്രരസുകശക്ക് റം. 

22: 08 

നഗരസംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങശക്കു ) 

€ വ്വാണാജ്യവ്യവസായങ്ങ ഗള" 8 

വീട്ടീല് ഖളത്തപ്പെടുന്ന ജുന്തുക്കളുടെ ആവശ്യം മു൯ 
പറഞ്ഞ കണക്കില് ഇല്ലാ. ഒരു പശുവിന്നു പത്തു ഗാലണും 
ആടിനു ഒരു ഗാലണും വെള്ളം ദിവ സ. പ്രതി വണ്ടി 
വ്വരുംം 

കഥല്വഗഴ। വെള്ളം വിതരണം ഹടത്തപ്പെടുന്ന വി 
വിധ പട്ടണങ്ങളിരു ഓരേരരുത്തക്ക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 
വെള്ളത്തിന്െറ തോതു വ്ൃത്യസ്മരാണു് ജചദൌര്ലഭാമു 
ആള സ്ഥലങ്ങളിലും, സമയത്തും പതിനഞ്ച, ഗാലനാണ് 
അനു വദിക്കാറുള്ളതു , ഇരുപതു ഗാലന് കൊണ്ടു” വലിയ 
ബുഭ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കഴ ഞ്ഞുക്രടാവുന്നതാണ'., മമശുപത്രി 
കളില് ഒാരേോറരുത്തക്കും നാല്പ്പതു മുതരു അവുപതുവരെ 
ഗാല൯ വെള്ളം വിവിധ ഏവ.ര്യങ്ങഗക്കായി വേണ്ടി 
വരും: 



ടി 

ജലസമ്പാദനമാഗ്ലങ്ങള്. 

 സൂയനെറ ചൂടേറവു* സമുദദത്തിലെ വെള്ളം മ്തവി 
യായി രുപാന്തരപ്പെടടുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലയില് ഒരു ചതുര 

ശ്രമൈല് സ്ഥലത്തുനിന്നു മിന്നിട്ടുതേറും എഴുനൂറു ഗ്വാല 

൯ വെള്ളം ആവിയായിത്തിരുന്നുയെന്നാണു” കണക്കാക്കു 

പ്പേട്ടിരിക്കുന്നതു". സമുദ്ത്തിരുനിന്നു' അടിക്കുന്ന ജലക 

റ; ണങ്ങളോടുക്രടിയ ഷ0റുറു തണുത്തു? ഭൂമിയില് മഗയുയം മ 

ഞ്ഞുമായി പതിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ട്രൂമിയില് പ്പതി.൫െന്ന 

വെക്ളത്തില് നീരചോിയായി പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമൊഗി 

ചവ ബോക്കി ഒഴകി നദിയോ തടാകമോ ആയിത്തിരുക 

യോ ഭൂൂമിക്കടിയിലേക്കു താഴഇകയോ ചെയ്യുന്നു. ഭ്രമിയി 

ലേട്ടേ താഴന്ന ഈ വെള്ളം ചിലപ്പേഗ ഈറവുകളായി 

ചില സ്ഥലങ്ങളില് ച്രത്വക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുനു, 

മഴ, പ്രകൃതിയില്നിന്നു” നം ആര്ജിക്കുന്ന ലെ 

ൂളത്തില് ഏററവും നല്പതു” മഗവ്വെള്ളമാണ്, എന്നാല് 

വരഷകാലാരംഭത്തിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിരിക്കുകയില്ല. 

വേനല്ക്കാലത്തു അന്തരിക്ഷം ധൂളിപടലം, പൂക, അനു 
. ജീവികഗ മുതലായവ്യാരു നിബിഡമായിരിക്കുന്നു. മഴ 

പ്പെയ്യുമ്വേറഗ ഈ ധൂളിപടലങ്ങഗ ആ മഴവ്വെള്ളത്തില് 

ലയിക്കുന്നു, നാലഞ്ചുമഗസ്ത്റശേഷം ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം ശു 

” ഭ്ധമായിരിക്കും. പാല സ്റ്റയി൯, ജിബ്ര്ാശട്ട൪ മുതചായ ദേ 

ശങ്ങളില് മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ചു" ഒടിക്കാന് ഉപയോഗി 

കളന്നുണ്ടു” നമ്മുടെ നാട്ടിലും ശുറസ്സായുള്ള സ്ഥലത്തു നല ശു 

ചിയായ വ്വെള്ളത്തുണികെട്ടി മഴവെള്ളം പിടാപ്പെടുത്തു 

ഉപയോഗിക്കാവുണ്ടല്ലെ, മഗഴവ്വെള്ളം മണ്ണില് തണ 

കൂടുതല് താഴാന് നിവത്തിയില്ലാതെ പാഠറക്കെട്ടുകളിചേം 
മറേറും ചെന്നു” കെട്ടിനില്ക്കുംം അതു വശങ്ങളിചേക്കു 



വം 

ഒഴുകാന് ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒഴ്ഴകുന്നതാണ_ ഉദററുക 
ഉറയിത്തീരുന്നതു, 

ഉപരിതലജലം (8൭൦൦ 7467) നദികളിലെ, 
തോട്ടകളിലചെം, കിണ൮ കളിലെ, തടാകങ്ങളിലെ ഒക! 

ച്പരുന്ന മഴവെള്ളത്തിനാണ്* ഉപരിതലജപചം എന്നു പഠ 

യുന്നത്”, മഴവെള്ളം ഭൂമിയില് വീണദശഷം അതില് അ 

ഗ്രക്കുകഗ ലയിക്കുന്നും അഴ്ചക്കിന്െറ ക്രട്ടതല് കുറവു മമ്ത 

നെ ആശ്രഡിച്ചിരിക്കും: നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ. 

വെള്ളം പതനസ്ഥാനമത്തക്കാഗാ നല്ലതായിരിക്കും, 

നദീജലം, മഴവെള്ളം ശുഭ്ധമാണെങ്കിലും അതുഭൂ 

മിയിൽ പതിക്കു മ്പേോഗ അശുഭ്ധമാകുന്നു, ഭൂമിയില്നിന്ന് 

അനേകം മലാിറപദത്ഥങ്ങഗ വ്വെള്ളത്തില് ലയിക്കുകയും 

തന്മൂലം അതു അ ശുഭ്ധമായിത്തിരുകയും ചെയ്യൂന്നു. ഇപ്ര 

കാപമുള്ള നദീജലം മപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരാക്കും 
ഉത്തമം, ധാരാളം സ്മൂയ്യപ്രകാശം തട്ടുന്നതും. നല്ല ഒഴിക്കു 

ള്ളതുമായ നദികളിചെ വെള്ളത്തിനു വലിയ ഭൂഷ്വമില്ല. 

കിണററുവെ ള്ളം. കിണറവുധവെള്ളം ചിലപ്പ്പോഗ്, 

അത്ര ശുദ്ധമായിരിക്കുകയില്ല, കിണറു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 

സ്ഥ0നഭ്ടഷ്യമയോിരിക്കും വെള്ളം ദുഷിക്കുന്നയിനുമ്ള കാര 

ണം. കിണറുകള് ആഗമുക്ളതും ഇല്ലാത്തതുമുണ്ടായിരിക്കും 

മപ്പുതടിയിരു ക്രടതല് ആഴമിച്പംത്ത കിണറുകഗ ആഴമി 

ല്ലാത്തതും അതിൽ ക്രട്ട മലുക്കതു ആഗമുള്ളതുമായിട്ടാനണു* 

കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്ുന്നതു. ആആഴംചറത്ത കിണറഠിലെ 

വെള്ളം നന്നായിരിക്കണമെങ്കില് മുകളില്നിന്നു മെള്ളം 

ഒലിച്ചു ചാഠാഭാതെയും, ഒഓാടകളു ല്നിന്നും മററുമള്ള ഉറവ 

വന്നുചേരാതേയും സൂക്ഷിക്കണം. , ആഗംക്രടിയ കു 



ി 
ണറകളിചെ വെള്ളം പ്രായേണ ശുഭ്ധമായിരിക്കം, അവ 

യില് മുകശപ്പരപ്പിലുള്ള രേഗ്രക്കുകഠാ ഉറിയിറങ്ങാ൯ ജട 

യില്ല. . കിണറുകളില് മലിനജലം ഈറി ഇറങ്ങാതിരിക്കു 

ത്തക്കവണ്ണം കിണറിന്നക വശം സിമ൯റു തേച്ചും വൃത്തിയാ 

ക്കിയിരിക്കണം, മുകളിരുനിന്നു വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങാ 

തിരിക്കുന്ന തിന്ദ കിണററിനു മുകഗപരപ്പറില് നിന്നു കുറ 

ര ഞ്ഞതു രണ്ടടി പെറക്കത്തില് കല്ല കെട്ടിയിരിക്കണം, ഈ 

കൈവിരിയില് പാത്രങ്ങമളാ, വസ്ധ്യങ്ങളേം വഷഡ്ക്ുരുതു”. 

കിണറിന്നു ചുററു പാട്ടം കുറഞ്ഞതു" ഒരു വെജി ജിലു 

വിതിയുള്ളതും സിമ൯റു തേച്ചതുമായ ഒരു തിട്ടയു ണ്ടായി 

രിക്കണം തിട്ട പൂറത്തേട്ട ചരിഞ്ഞിരിക്കണംം അതില് 

വീഴഇന്ന വെള്ളം ഒഴകിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം ഒരു ഓടയുണ്ഞാ 
യ്യിരിക്കണം. ഈ ടയില്നിന്നു് ഒഗ്രകുന്ന വെള്ളം ഒരു 

ഇരുപതു” അടിയെങ്കിലും അകലെ ചെന്നു വിഗത്തക്കവ 

ണ്ണം സൌകയ്യപ്പെട്ട ഞിയിരിക്കണ: കിണററിനുട്ടക്കല്നി 

നു കളിക്കുകയോ വസ്ത്രം നനസ്ത്ുകൾയാ അരുതു, വെള്ളം 

കേരരുന്നതിനുപയേഗിക്കന്നു തൊട്ടിയും കയ്യറും ശു ചിയാ 
യിരിക്കണം വെള്ളം കോരിയതിന്നു ശേഷം വൃത്തിയായിട്ടു 

തക സ്ഥാനത്തു മാത്രമെ തൊട്ടി വെക്കാവു കിണററില്നി 

നനു വെള്ളം പമ്പുചെയ്യ്കേടു ക്കുകയും, സിമ൯൨൮ു പ്പലക ഇട്ട 

കിണറു മൂടുകയും ചെയ്യുന്നതു നല്ലതായിരിക്കും. 

കഴല് കിണവ൮ുകശ. താല്ക്കാലികാവശ്വത്തിനു ഉപ 

യോഗിക്കാനുള്ള കിണറുകളാണ് കുഴല്കിണറുകള് ഇരു 
മ്പുകഴല് ഭൂമിയിലേക്കു അടിച്ചുതാഗഴതൃത്തുന്നു ഗലി 

ഒരററം വെള്ളനിരപ്പില് എത്ത്തുമ്പോഗ ഈ കഴചിരനോടു 
ഒരു പമ്പു ഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇതില്ക്രുടെ കുറച്ചു മനരം വവെള്ളം 

ചമ്പിക്കളഞ്ഞു കഴിയു മമ്പാഗ ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നു, 

| 
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സമുദ്രജലം, സമുദ്രത്തിലേയും കായലിലേയും വെ 

ള്ളം ഉപ്പുരസമുള്ളതായിരിക്കും. പലതരം ഉപ്പ കലന്നിരി 
ക്ട നതില് അധികഭാഗവും നാം ഉപരയാഗിക്കുന്ന ഉപ്പ 

യിരിക്കും, സമുദ്രജലം വററിച്ചു് ഉപ്പെടുക്കുന്നു. ഈ വെ 

ള്ളം പല കരേണങ്ങളാല് വൃത്തിഹീനമാണ*, തെളിഞ്ഞ 

വെള്ളമാണെങക്കില്തന്നെയും അതില് ഘനം ക്രടുതലുള്ളതും 

കുറവുള്ളതും ഉണ്ടായിരിക്കും, അവയില് അടതങ്ങിയിരിക്കു 

ന്ന ലവണപദാത്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവയുടെ 

തൂക്കം. ഹനജലത്തില് സപ്പ വേഗം പതയുകയില്ല. 

മുദജലചത്തില് വേഗം പതയും, ഘനജലം രണ്ടുവിധമു 

ണ്ടു, താല്ക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഘനികരണവും സ്ഥിരമാ 

യിട്ടുള്ള ഘനികരണവും: തല്ക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഘനിക 

രണം മാറുന്നതിന്ദ ധെവെള്ളം തിളപ്പിച്ചു” അരികച്ചെടുത്താരആ 

മതിയാകും, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഘനീകരണം മഠററുന്നതിനു 

വാഷിംഗ"സോഡോം ചേത്തു വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു അരി 

ച്ലെടുത്താരു മതിയാകുന്നതാണ?, 

ജുലശുഭ്ധികരണം 

തിരുവിതാംക്രറിലുള്ള ഉഗ്നനാട്ടകളിലും മിക്ക പട്ടണ 

ങ്ങളിലും കുടിക്കാനും മററും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ക? 

ണ൪, കുളം നദി തുടങ്ങിയ ജുലാശയത്ങളിരനിന്നു എഴു 

കുളുന്നും ഇതില് ധാരാളം അശഗ്രക്കുണ്ടായിരിക്കാനിടയുണ്ടു'”. 

കാരണം അതാിനെറെറ പരിസരങ്ങഗ മലിനമായിരിക്കുമെ 

ന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും, നിത്യേപ്പയേോഗം 

കൊണ്ടു വെള്ളം മലിനമമക്കുന്നുണ്ടും, ദുഷിച്ച ജലസമ്പക്ക 

മാണ്, വിഷ്ട ചിക, വയററുകടി മുതലായ രോഗങ്ങശക്കു് 

പ്രധാന കാരണം, അതിനാല് തിളപ്പിച്ചാറിച്ച വെമ്മ 

തൂമ ഉപ്പയോഗിക്കുമവു, 



കം ചം. 

പട്ടണങ്ങളിലും മറവുമുള്ള ജലദൌര്ലഭ്യംമൂലം ഭര 
സ്ഥലത്തുനിന്നു. കഴല് വഴി വെള്ളംകൊണ്ടുവന്നും ശേഖ 

രിച്ചു പട്ടണവ സികശക്ക ഉപരയദഗത്തിന്ു കൊട്ടക്കുന്ന 

തത? സഃധാരണയ്മയിട്ടുണ്ടു*, ചിലയിടങ്ങളില് ഇരുപ 

ത്തിനാലു” മണിക്ര്ൂവം വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും,' മ 
ററു ചിലയിടത്തു മുഴുവന് സമയവും വെള്ളം കിട്ടിക്കെ 

ണ്മിരിക്കയില്ല തുടര്ച്ചയായി ഖെള്ളം കുഴലൂകളിരുക്രടെ 

ജഴ്ുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ വെള്ളം ക്രടുതല് ശ്ുചിയാ 

 യമിരിക്കുന്നതിന്നും, കുഴരു ദിര്ഘനാജുകഗ കേട്ടകൂടാതെയി 

രിക്ുന്നതിനു മുള്ള മാ൪6ം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം പട്ട 

ണത്തില് എവിടെനാന്നും വലിയ ഷഥല്വ്വഗി കെംള്ചവ 

ന്നു വലിയ കുളംകെടി (ദ ൦0) യൃണ്ടാക്കി അതില് 

ശേഖരിക്കുന്നു ഈ റിസരമവയേര് മുറയ്ക്കു തേച്ചുകഷ്ണകിവ്വ 

ത്തിയാക്കന്നില്ലെങ്കിഅര അതിനുള്ളില് അകഴ്രക്കുകഗശ അടി 

ഞ്ഞും പായല് ഉത്അഭവിച്ചും വെങ്ളൂം മലിനമാകും, പെട 

യൊ കരിയോ വിഴാ൯ സാകയ്യമില്ലാത്തേ സ്ഥലത്തായി 
രിക്കണം റിസര് മോയറുടെ സ്ഥാനം, റിസര്ചോയറില് 
ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ അറയ മത്സ" ം മും ന്നികും 
ചെയ്തുതറ്നു ശേഷ മായിരിക്കട ി റിസ്രംപയറിര നിനും 

പൂഠാത്തോട്ട ല്വെള്ളം ഒഥിക്കേ ൂ കഴലുകളു.് മറവും വു 

ള്ളം ദുഷിക്കുന്നതിനു കരേണമകേ മേ ന്ന് പ്രത്രം സ 

ക്ഷിക്കേണ്ടതാണു*, ക; ല് 

ജലത്തില് കാനെന്ന മലിന വസ്തുക്കളെ പ ളവ 
 അപത്തിലുള്ള വയെന്നും, ലയിച്ചു ചേര്ന്നിട്ടുള്ളവയെന്നും ര 
ണ്ടായി തിരിക്കാം, ച്ളവരുപത്തിലുള്ളവ മണ്ണും, ചെ 
കീയും, പൊടിയും, ജീര്ണ്ണിഭവിച്ച ജൈവദ്രവ്യങ്ങളുമാ 
യിരിക്കും, വ്വെള്ളപ്പൊക്കുകാലത്തു* നദീജലത്തില് കാനു 



2൨ 

ന്ന പളപസാധനങ്ങഗ വേനല്ക്കാലത്തു” തലേം കുറ 

വായീരിക്കുംം ” വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞിരിക്കും. തെ 

ക്കേഇന്ഡ്വാക്കാര നദികളുടേയും കുളങ്ങളുടേയും പരിസ 

രങ്ങഗ മലമൂത്രവിസരങജ്ജന. കൊണ്ടു് മലിനമമക്കുന്ന തിനു 

യ0തെറരു മടിയുമാല്പാത്തവരാണ"ം അതിനാല് ഈ ജഃ 

ലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളത്തില് അനുകങ്ങള., പിത്തയി 

ര, കൊട്ട റ്ുഴ, കൃമി, ഇര മുതലായവയുടെ മുട്ടകളും കാ 

ണപ്പെട്ടം. വ്വവസായശാലകഗ നദികളുടെ ത്രത്താ 

ഒര് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കില് അവയിരുനിന്നു പുറപ്പെ 

ടന്ന പലതരം മലിനപദാത്ഥങ്ങശ പ് ളവരൂപത്തില് ന 

ദീജലത്തില് കലര്ന്നിരിക്കും. ലയിച്ചുമചര്ന്നിട്ടുള്ള മാ 

ലിന്വങ്ങളില് പ്രാധാന്യം അരഹിക്കുന്നതു വാതകങ്ങളും 

ഖരവസ്തുക്കളുമാണനു്, വാതകങ്ങള് ഇംഗലോമ്ുവും അമുജു 

ന൩കവും ഒരു ചെറിയ തോതില് ഫൈഡ്റജനും സശ 

ഫൈഡും യിരിക്കും. ഖരവസ്തക്ടളിരല് സോഡിയം, കാ 

ല്സിയം, മാഗ്“നീഷ്വം എന്നിവകളുടെ ക്ലോറൈഡുകളം 

കാ൪രബണററുകള.മായിരിക്കും. പ്വെള്ളത്തില് ലയിച്ചി 

രിക്കുന്ന കല്േസിയം, മാഗ?നീസ്ിയം മുതലായവയ്യടെ ല 

വണങ്ങഗ വയററിളക്കം, വയറുകടി മുതലായ? ദഹനേ 

ന്രിയസാബന്ധമായ സുഖക്കേടുകശ ക്ക” കാരണമകേന്നു. 

പ്രകൃത്യാതന്നെ ജലം ശുദ്ധീകരികുപ്പെടടന്നുണ്ടു, വ൪ 

ഷകാലങ്ങളില് ഹദികളിലും കുളങ്ങളിലും മഴവെളളം ധാ 

രാളമായി വന്നുചേരുന്നതകൊണ്ടു അവയിലുളള അഴ്കക്കുക 

ളുടെ ആധിക്വം കറഞ്ഞുപോഷംം കുറച്ചുസമയം വെളളംകെ 

ടടിനില്ംമ്പോഗ പ് ളവമാലിന്പങ്ങശ വെളളത്തിന്നടിയി 

ല് അടിയും, വെളളത്തില് ലയിച്ചിട്ടുളള അമുജനകം ജാര 
ണം ചെഴു അന൯െക്കളെ നശിപ്പികും. വെള്ളച്ചാട്ടവും ഒഴ 



ലു 

ക 

കുംജാരണംമൂലമുള്ള ശുത്ധീകരണത്തെ ത്വരിപ്പിക്കും: സൂ 

പ്രകാശത്തിനെറ പ്രവത്തനംമൂലം ജല്ത്തിനെറളപരിത 

_ ലത്തിലുള്ള അനുക്കഗ നശിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയേപ്പാലുമ്ളമന്ത്റു 

പ്രദദശ ങ്ങളില് ഒരാഥചക്കറലം ശരിയായ സ്ൂയ്യപ്രകാശം 

വെള്ളത്തിന്റെ മുകഗപ്പരപ്പില് തട്ടത്തക്ചഖദ്യ്്ം മെട്ടി 

നിത്തിയാല് അത്രിലെ അനുജീവികഗ നിശ്ശേഷം ൩ശ! 

൭ നതാണു്, 

ജലം ശുഭ്ധീകരിക്കന്നതിനുമ്ള കൃത്രിമമാര്ഗ്ശുത്തെ ര 

ണ്ടായി തിരിക്കാം, 1) പട്ടണങ്ങളില് കിട്ടുന്ന കുഴല്വെ 

ള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിധം. 2) വീടുകളില് കുളങ്ങളുില് 
നിന്നും മറവും എടുക്കുന്ന വെള്ളം ശ്രഭ്ധികരിക്കുന്ന വിധ, 

കുഴല് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിധം, 
കക. ം......... പായം... ടം ക... 

വെള്ളം ആദ്യമായി വഖ്ലിയ റിസര്മുവയറില് ശേ 

ചരിച്ചു” കെട്ടി നിത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടു” അതില് ഉള്ള കു 
ക: 

_ ൭൨ അക്സിക്കുകഗാ വെള്ളത്തിനട യില് അഭായുന്നു, പിന്നാ! 

1 

ട്ട് ഈ വ്വെള്ളൂം അരിച്ചൈെടുക്കനുമ്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒ 

0 ക്കുന്നു, അരിക്കാനുമ്ള സ്ഥലത്തു” പൊടിമണലും ശ്മറഠി 

ലെ ചരലും ഇട്ടിരിക്കും. ചൊടിമണല് ഏകദ.ശം മൂന്ന 

ഭി ഘനത്തില് ആററവുചരലിണെറ മുകളിലായിരിക്കം ൮ 

രിച്ചിരിക്കുന്നതു", ഇതില് രണ്ടിലും കൂടെ വെള്ളം ഉരി 

ഇറങ്ങുന്നു, പ്പൊടിമണലിന്നും പൂറമെ വേറെ ചില രാ 

സദ്രവ്വങ്ങളം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, 

മണലരിപ്പകമ രണ്ടു വിധത്തിമുണ്ടു . മന്ദഗതിയ” 

ല് പ്രവത്തികന്നവയും ശീഘ്ഠറഗതിയില് പ്രവത്തി ഒന്ന 
വയും? മന്ദഗതിയില് പ്രവത്തിക്കുന്ന മണലരിപ്പകളുടെ 
ഘടന താഥെപ്പറയുന വിധമാണ്, ഇതിനു” ധാരാളം അ 
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രിപ്പുതടങ്ങഗ മതു വശ്യമാണു”. ഓരോന്നാിന്േറയും ആഗം 

പന്ത്രണ്ടടിആയിരിക്കും. അരിപ്പുതടങ്ങളുടെ അടിയി ഭ 

രു വരി ഇഷ്ടികകള് നിരത്തിയിരിക്കും. ഇഷ്ടികകളുളെ ഇ 

ടസ്ത്തുള്ള സ്ഥലത്തൂക്രടെ ജലം താഗഥോട്ട? ഉരറിപ്പോകു വാ൯ 

സൌകയ്യമുണ്ടു”, ഇഷ്ട !കകളുടെ മുകളില് ഒരടി പൊക്ഷ 

ത്തില് ചരലും അതിനു മുകളില് ഒരടിഘനത്തില് വലാ 

യ തരികളുളള മണലും എല്ലാറഠിനും മുകളിലായി രണ്ട 

ടിയില് കവിയാതെ ചെവൃതരികളുളള മണലും ഇട്ടിരിക്കും 

ഷു നി; മുകളിലാണ് വെളളം നില്ക്കുന്നതു”. 

അതു "അഞ്ചോ ആറോ അടി പെറക്കത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കും, 

വെളളം സാവധാനത്തില് മണല്ത്തരികളുടെ ഇടയില് 

ക്രടെ ഈറുന്നു. പള വരൂരുപത്തിലുളുള മലിനവ സ്തുക്കഗാ 

മണത്ത്തരിക ളില് തടഞ്ഞു നില്ക്കും. ജീവോല്പന്ന മാ 

ലിന്വങ്ങഗഗ ജ്ാരണം മൂലം നശിക്കുന്നു, മണല്ത്തര! $ 

യൂടെ മുകശ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മുദുത്വവും വഴ്ചവംഴപപുളളത്ു 

മായ ഒരു സ്ൂരമാണു യഥാത്ഥത്തിലുളളു അരിപ്പ അനു 

ക്കള്ശേയും ഈ സമരത്തിനു തടഞ്ഞു നിത്താ൯ സാധിക്കുന്ന 

താണു". ഈ സ്ൂരം ക്രമേണ കടിചക്രടി വെള്ളത്തിന്െറ 

താഗോട്ടുളുളു ഒഴുക്ക്” വളരെ വളരെ മന്ദഗതിയിലായി 

രിയ്ക്കുംം അങ്ങിനെയികു മ്പാഗ മുകഗാഭാഗം ചുരണ്ടി 

വെടിപ്പാക്കി പുതുമണല് ഇട്ടു" വിണ്ടും ഉപയോഗമയാ 

ഗ്വമാകുന്നു. ഈ പ്രയോഗത്തിനു ക്രടടതല് സ്ഥലവും സമ 

യവും ചേണമെന്നള ഉ രണ്ടു മൂഷ്യങ്ങളുണ്ടു". അതിനാരു ഇ 

പ്പോ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നതു” യന്ത്ര അരിപ്പകളാണു”, 

യന്ത്ര അരിപ്പകഗ പല വിധത്തിലുണ്ടു മുന്പ 

ഞ്ഞ അരിപ്പകളേക്കാഗ അമ്പതു” അറുപതുമടങ്ങു” എളു. 

ത്തില് യ(തത൫ അരിപ്പകശ കൊണ്ടു” ജലം അരിച്ചലെടുക്കുന്ന 

തിനു? സാധിക്കും. 



പ 

തീരുലാിതംക്രറ്ല് ജല ഖിതരണപഭ്ധതി നടപ്പിലാ 

ക്കിയിരികു നതു" തിരുവംന്തപൂരത്തും, ആലപ്പുഴയിലും 

നഗേര്കേവോലുമാനെ?. തിരു വനന്തപൂരത്തു കുരമനയ- 

ററി. നിന്നം നാഗര്കോവിലില് മുക്കട എനാ സ്ഥല 

ത്തെ ഉപരിതല ജം ത്തില് നിന്നും, ആലപ്പഴയില് അതി 

. റടുത്തൂള്ള വുന്നവ്വ എന്ന സ്ഥലത്തെ അടിയുറവ കിണറുക 

ളില് നാിന്നമാണ? വെള്ളം എടുക്കനതു”, 

തിരുവനന്തകൂരം നഗരത്തില് ജലശുഭ്ധികരണത്തി 

ന്നപയോഗിക്കുന്നതത് പാറേറഷ”"സ൩ണ് അരിപ്പയാണ” 

(1250൦൩ 14) കരമനയഠററിപെ പ്വെള്ളം അരുലി 
ക്കരയെന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു അണകെട്ടി ഒരു കൃത്രിമതടാക 

ത്തില് ശേഖരിക്കന്നു വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിനില്ക്കുന്ന 

തുക്രെണ്ടു൦ പ്ളവമാല്ന്യങ്ങശ അടിയില് അടിയുന്നു; 

അതിന്നുശേഷം അതില് കുമ്മായം ചേക്കുന്നു, പ്പിന്നീിട്ട 
മുപ്പത്തിമൂന്നു” ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഒരു കുഴരുവഥഗി തിരുവ 

നന്തപൂരത്തേക്കു കെണ്ടുപേറകുന്നു. വെള്ളംതിരുവനന്ത 

പൂരതൃതു എത്തിയശേഷം സ്സടികക്കാരം അതില് കലത്തി 

യ റിസര് ചോയറുകളില് കെടിനിത്തുന്നു. പ്ളവമലോന്വ 

ഞ്ങഗ മിക്കവാവും നിക്കംചെയ്യപ്പെട്ടന്ന തെള്ളിഞ്ഞ വെള്ള 

ത്തെ പത്തട) ചതുരമുള്ള മണല്ത്തടങ്ങളിരു പ്രവേശി 
_പ്പിക്കുന്നും മണലിസെറ മുകളില്. സ൩൦പടികക്ാരവും കുമ്മാ 

യവും കേത്ത് വ;്ഴവഴചപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥരമുണ്ടൊകുന്നു, അതി 

സൂക്ഷമങ്ങളായ അനുേക്കളേറപ്പാലും തടഞ്ഞുനിത്തുന്നതിനു 
ഈ സ്ഥരത്തിനു സാധിക്കും. അരിപ്പ തടങ്ങളില്ക്രടെ 

കടന്നുവരുന്ന ജലത്തില് കു?ളേോറിന്൯ വതകം കലത്യി 
സംഭരണ റിസര്വോയറുകളില് ശേഖര്ഭിക്കുന്നു. ഇതില് 

ബിന്ന്” നഗരത്തിന്െറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു വ്വെള്ളം 

കഴലുകഗ വഗി അയകുപ്പെടുന്നു. ആലപ്പുഴയിരു പൂന്നഖ്പ 
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യ്യിലെ അടിയ്യാവെള്ളം പമ്പുചെയ്തു' വിസരമവാഷയറില് 

മശഖരിച്ചു ശുദ്ധിചെയ്ത" വലിയ കുഥഗല്വഴി ആലപ്പുഴ 

യ്യില് കൊണ്ടുചെന്നു പട്ടണത്തിനെറ പല ഭാഗങ്ങളുി 

ലായി റിസര്വോയറില് സംഭരിച്ചുവെച്ച് ചെറിയ കുഴ 

മൂക വഴി പട്ടണത്തിരു വിതരണം ചെയ്യുന്നു, 

വിടുകളില് വെള്ളം ശ്ുുത്ധികരിക്കാവുന്ന വിധം. 

വെള്ളം ശൂദ്യമാണോധയെന്നു നിശ്ച മമില്ലാത്തപ്പോഗ് 

അതു കുറച്ചുസമയം നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച് ആററിച്ചു അ 

രിച്ചെടുത്തു ഉപയോഗിക്കണം, ധ്വെള്ളം തിക്കു മ്പോഗാ 

അതിലുള്ള രോഗാസുക്കശ നശിക്കുകയും, അരിക്കുമ്പേശ 

അവയെ നീക്കിക്കളകയും ചെയ്യുവാ൯ സ്വധിക്കുന്നു, തിള 

പ്പിച്ച ചെള്ള ത്തിനു ഒരു വാടതചുവ കാരും; തിളപ്പിച്ച 

വെള്ളം മണ്കലത്തില് അടച്ചുവച്ചിരുന്നു ആറിച്ചാല് 

ഈ ചുവ നിങ്ങും വെള്ളം അരിച്ചു ശുഭ്ധമാക്കാ൯ പലത 

രം അരിപ്പഷന്ത്ര ജഗ വാശ്ങാ൯ ശമിട്ടും, തച്ചലവൂ“് അധി 

കംഒമുകാതെ വെള്ളം അിച്ചെടട ഉസതത് ഉപയ 

ഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകഠണം ഉണ്ടാടദളന്നവ്വിധം പഠയം 

മൂന്നുതട്ടുള്ള ഒരു മുദ്മാലി ഉണ്ടാ! ജാ0രോ തട്ടിലും ഒരോ, 

പൂതിയ മണ്കലം ധയ്ക്കുണ.. ഒമൃദ്വമത്തെ രണ്ടു മണ്കല 

ത്തിനെറഴും അടിക്കു തച്ചവിയ രാണ്ടുമൂന്നു സുഷിരങ്ങള് 

ണ്ടൊയിരാിക്കണം മുകളാിചത്തെ കലത്ത।ര പകുതിവരെ 

കക്ക വൃത്തി വക്കിയ ആറവുചരലും മഭ്ധ്വെയുള്ള കല ല് 

ത്തില് പകുതിവമര നല്ല കരികുട്ട കഴുകി വ്ൃത്തിയാ 

ക്കിയതും ജടണം, "' മുകഷ്യിലത്തെ കലത്തില് നിറയെ 

ഭവവത്ളം ഒധാിക്ഷണംം ചരലിലും കരിക്ുട്ടയിലൂം ക്രടെ 

രിവ്വൃള്ുളം ചോദന പോകമ്പോശ വ്വെള്ളത്തിലൂയയള മലീ 

ക് 



൭: 

നവസ്ക്കളും മറവും ചരലും കരികുട്ടയും വലിച്ചെടുക്കുക 

യും ശുദ്ധജലം അടിയിലുള്ള കലത്തില് വിഗ്രകയയും ചെ 

യ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ അരിച്ചെട്ടക്കുന്ന പ്വെള്ളം വളരെ ശുഭ്ധ 

മായിരിക്കും. ഉപ്പയോഗിക്കന്ന ചരലും കരിക്കട്യ്യം രണ്ടു 

മൂന്നുദിഖസം കഥ യയമ്പോഗ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തില് ക 

കി ഉണക്കിയതിന്െറ ശേഷമേ വണ്ടും മപ്പയേോഗി 
. ക്കാവു. കുറെ പഴകിയാല് വേറെ പുതിയ ചരലും കരി 

കുട്ടയും ഉപയോഗിക്കണം. 

കഠിന ജലം (1120 91൮) ൨ ഫുകരിക്കന്നവിധം 

സ്വേപ്പ” കലക്കുമ്പോഗ വേണ്ടവണ്ണം പതയാതെ ഒ 
രു അവക്ഷിവൃം മാത്രം ഉളവാക്കുന്ന ജലത്തിനേയാണ” ക 

ിനജലം ഏന്നു പറയുന്നതു", ജലത്തിന്െറ കാഠിന്യം ര 

ണ്ടു വിധത്തിലൂണ്ടു” . 1) താല്ക്കാലിക കാഠിന്വധും 

(1൬72 1970൩688) 5) സ്ഥിര കാഠിന്വധും 
_ ര ് അനണ ൨൭൩0൩൦38) താല്ക്കാലിക കാഠിന്യത്തി 

ന്നു കാരണം ജലത്തില് കാല്സ്യം, മാഗ”നിസിിയം എ 

ന്നീലോഹങ്ങളടെ ബൈകാര്ബണേററുകക ലയിച്ചിരി' 

ക്ട ന്നതാടു”. സ്ഥിരകാഠിന്വത്തിനു” കാരണം ജലത്തി 

ല് കാല്സ്വം, മഗ് നീഷ്വം എന്നീ ലേഫങ്ങളുടെ സമു 
പേറും, ക്ലോറൈഡ്യം ലയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് . 

താല്ക്കാലിക .കാഠിന്യം ഇല്പാതേക്കനതിനു ജലം 

തിളപ്പിച്ചാല് മതിയാകും, ബൈകാര്൪ബനോറുകമ ല 

യിച്ചിരിക്കുന്ന ജലം തിളപ്പ്ിക്കുമ്പോഗ കാരബണണ് ഡൈ 

ഒ0ക?7”സൈഡ് വാതകം നിര്മിക്കുകയും അലേയങ്ങളം 

യ കാർര്ബണേററുകഗ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, അലേയ 

വസ്ത്ക്കുഗ അവസ്വന്ദനം (1112010൩) മലം മറേവുന്പേശ 

മാര്ദ്ദവജചം (80 ൫൫9) ലഭിക്കുന്നു, 



കം 

2) താല്ക്കാലിക കാഠിമ്പം മറേവനതിനു വേറ്റം 

രൂ മ്ധ൪6ലമണ്ടടു, കണക്കുനു സരിച്ചു" ഒുധഖ ശ്യമമ്ളിടത്തോ 

ളം ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം ജചത്തില് ചേക്കണം. അപപ്പോഗാകാ 

സ്വം ബൈകാരഖബമണററു” കാര്ബരൌറായി അവ: 

കചേഷപണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആചത്തില് മാഗ'നീഷട കാ 

൪ബണേററാണ് ഉള്ളതെങ്കില് ശ്രട്ടനല് ചുണ്ണാമ്പുവെകമ്ളം 
ചേക്കേണ്ടതാനെ”, രെഃപ്പരേ മാഗ്നീഷ്യം ഫൈഡ് റാ 

ററസൈഡും കാല്സ്വം കാര്ബ മുറവും അവമക്ഷപംണം 

ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവക്ഷിപൂങ്ങശ അരിച്ചുമഃററുമ്പോഗ 
മാര്രദ്വജലം ലഭിക്കും. 

സ്ഥിരകാഠിന്യം ഇല്പാതാക്കുന്നവഴി, 

ഒുചത്തിരു അലക്കുകാരം (൭31210; ടഠ0൪ഒ) ചേര് ഒ 
ക. മാഗ'നിസിയത്തിനെറയും കാഠ൯സിയത്തിനേറയും 

ലവണങ്ങഗ അലേയങ്ങളായ കര്ബഞണേറവുകളായി അ 

വാക്ഷപണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹുവ അരരിച്കൂ മാററുമ്പോഗ 

മാ൪ദ്ദവജചം കിട്ടുന്നു. 

മ) സ്ഥിരകഠോിന്വം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മനു മറൊരു മാ 

രഥ്ഗം പെ൪ജുടൈറവു് (ധപ) എന്നഠായല്ലെട്ടുന്നു 
'സോഡാിയം അലുമിനിയം സിലിക്കേറരിരുക്രടി ജലം ക 

ടത്തിവാിട്ടക എന്നുള്ളതാണ്. അ പ്പാഗു ജുലത്തിലുള്ള കാ 

ആസിയത്തിനേറയു , മഗേ നീസിയത്തിനേറയും ലേയങ്ങ 
റയ ലവ്വണങ്ങഗ അലേയങ്ങളുംയ സിലിക്കേറവ൮ുകളായി! 

പെര്മുടൈററില് തങ്ങിനില്ക്കുന്ന: പെര്മൃടൈററില് 

കൂടി ഒഴകി അടിയില് വരുന്നതു” മര്േദവജചമായിരിക്കം. 
നി 



കച്ങ്ങിയ വെള്ളം തെളാിവുളളതാക്കുന്നു വിധം 
ളത്

തം 
നാന

ാ 

കറ.മു തേററാംപരല് ഏടുത്തു ചതച്ച് വെള്ളത്തി 

ലീട്ടു നച്ചവണ്ണം കഴകി കഴിയുന്നടത്താം മൊ! ക 

ജണം. .ഒര പാത്രത്തിമ കലക്ക ഒൃവള്ളം। ഏട്ടത്താട്ടു 

അതിരു കുറച്ചു തേറരാംപരരു ജടണം. (മൂ നുനാതചണ്ണ്ണു 

മായാലും മതി) അല്പ സമയത്താിനുചച! ഒപചളം നച്ചു 

പോലെ ഒല്ളിഞ്ഞു വരുന്നശുമാണാം, 

ചേഠൊഭചിധമുണ്ടു. ഒരു പുത്ത൯ചചത്തിനെൊ 

അകവശത്തു തേറഠാംപ്പര൯ അച്ചൂപൂഠടുി കൂണ്ണ ദ്ടണം, 

ജമ തിനുശേഷം അതില് കലക്കശ വെല്ലും ഒഗിച്ചാല് മവ 

ജുതും തെള ഞ്ഞുകട്ടും കൊഴുത്തദ്ദാവക.ദജൃടെ അഹ ക 

ശ നീക്കിക്കളെധ൯ .,മ്ലേമൃ൪ചദധമധദ്യഷശ്വര തചചമൂന്ന 

മാറം ജതറണ്, 

വെള്ളത്തിലെ അനുക്കയെ നശിപ്പിക്കാനുളള മാ൪ദംം. 
നിര ത്തി 

ജലത്തിശമ കാണഠപ്പടുന്ന മാചിമ്പങ്ങതുവല് ഏഏറാവും 

ആചപരുക്കരമായിട്ടുക്ളൂത്ു” രോഗാണു ദമേന, അമ്വ൭യ 

നശിപ്പിച്ചു” വെള്ളം ഉപമധേഗേയോഗ്യമാക്കന്നതിനു ചില 

രസേദൂപ്യങ്ങശ ഉപയോഗിക്കേണ്ട”, അതിരു പ്രാധാന്വം 

ം അരഹഫിക്കുന്നതു പൊട്ടാസിയം പചെ൪മാ൯ഗ മനറഠാണ* 

(9019881൩ ൮67൩9൩൭൩൭6) ഒരു ഗ്രാം പൊട്ടാസിയം 

ചപെര്൪മാ൯ഗ നറഠിനു ഇരുതആൂത൭റു ഗ്വാചന് വെള്ളത്തിലെ 

രോഗാ ധാക്ക നാശം തചധ്മുവാനു ശക്തിയു്ടെന്നാണ്* 
അറിയപ്പെടുന്നതു", നമ്മുടെ കിണവുകജിര വപ്പദപ്പാഴ്ച 

മൊക്കെ പൊടസ്സിയം ചെ൪ര്മാ൯ഗ മനറവു് ഇട്ടു അനുനാ 
രം വരുത്തണം, അതുചെയയ്യന്ടവിധം പറയാം, കിണ 
9ഒറിരു മവൃകെയ്യള്ള ചെള്ളത്തി൯െറ ഏകദ.രമായ ഒരു കു 
ണകക്കെടുക്കനം, ഇരുനൂറു ഗാലനു ഒരു 90൦ എന്ന കണ 
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ക്ഷിനു ആവശ്യമള്ളിടത്തേളം പചെറട്ടസിയം ചെര്മാ൯ 

ഗനേററു് എട്ടക്കണം. അതു തൊട്ടിയില് കലക്കി കിണ 

ററില് ഒഴിക്കണം. കുറച്ചുപ്പാവ.ശ്യം തെൊമട്ടി കിണററില് 
വെള്ളത്തില് താഴ ”തൃുകയും പൊക്കുകയും ചെയ്തിട്ട” ചെം 

ട്രാസ്യം പെര്മാഗനേറവു_ ലായനി വെള്ളത്തില് എല്ഛായി 
ടത്തും നല്ലവണ്ണം വ്യാപിപ്പിക്കണം, വെള്ളത്തിനു ഒരു 

ചുവപ്പുനിറം കിട്ടും, അതു മാറുന്നതുവരെ ആ വെള്ളം ഉ 

പയോഗിക്കുരുതു, അതിനാല് ഈ പ്രയോഗം നടത്തുന്നതു 
സ൩സ്ധ്ൃഷ്ണ്ാായിരിക്കണം അടുത്ത ദിവസം രഃവിലെ വെള്ള 

ത്തിനു ഒരു ചെറിയ നിറഭേദം മാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്ക 

കയുള്ളൂ, . ॥; 

അനക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തിനുള്ള ചേറൊരു സാധ 

നം ബ് ളീച്ചിങ്ങു” പരഡ (1316ധമ്പ്മഇ 00൦0൦2) വാണ്. 
ഇരുപത്തിഅഞ്ചു മുതല് മുപ്പതുവരെ ശതമാനം ക് ളേ0റി 

൯ നല്ല ഗുണമുള്ള ബാല്ലീച്ചിങ്ങുപയഡറിരു കാണും, അത്ജ 
നെയുള്ള. ഒരു ഭാണ്സ്്”് പൌഡറിനു രണ്ടായിരം ഗ്വാച 

൯ വെള്ളത്തിലെ അനേക്കക്ടെ നശിപ്പിക്കാന് ശക്തിയ്യുാഴ്ു 

ക്ലോറില് ഉപയോഗിച്ചും അനേക്കളെനശിപ്പിക്കാം ഒസോ 

ണ ഉപയോഗിച്ചും സൂയ്യനിചെ അശട്രാവയലററു രശ്മി 

കഗ ഉപയോഗിച്ചു അനുനാശം വരുത്താം, 

വെള്ളംമൂലം പകരുന്ന സുഖമക്കട്ടകഗ്, 

വിഷചിക, (010160൧൭) ഭൂമുഖത്തുള്ള മിക്കവാറും 

രാജ്യങ്ങളിലെല്ലം ഈ ഭയങ്കരമായ പകര്ച്ചവ്യാധി ഉണ്ട 

യിട്ടുണ്ടു , നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്തുണ്ടാകുന്ന പകര്ച്ച ല്വാധിക 

ളില് ലെച്ചു് ഏററം ഭയ കകരമായതും ഇതുതന്നെയഃണ്. 

വിഷയ ചികയുടെ അനുക്കഗ 1000 ചൂടു” ഏഗക്കാമെങ്കില് 



കം 

ചതുതുപേകേം; അനുക്കഠാ രേഗോിയുടെ മലത്തിലും ൧൭൪ 

ദ്രീയിലൂം കണേപ്പെട്ടന്നു ഈച്ചകളും മറവും അതില്ചെന്നു 

പവരുന്നതിനു മുമ്പ റചാഷനോ" മറവു വപ്പ വിഷഭ്രാവ 

കഞ്ങളേോ ഒഗിച്ചു: അടനുക്കളെ നശിപ്പക്കന.. ഭക്ഷണത്തി 

ല്ക്രടെ മയാ വെളളത്തില് കടെദയാ മനു അവ ശരീര 

ത്തിനുള്ളില് കയവുന്നതു ചിലമപ്പശഗ രേശിയെ തെളി 

്യിരല് കഴ്ഴകാതെ വായിലിട്ടറലും മരന്ദം മ്മ അകത്തു 

പ്രവേശനം ക്ട്ടിയെന്നു വരാം. മരാഗാനെകദ്മ 7 ഒരാളുടെ 

ശരീരത്തില് കയറിയാല് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനകം അ 

യാശക്കു പ്രസ്തുത മരാഗം പിട ടപ്പടക്കാംം അനുക 

ധാരാളം കലരന്നിരിക്കുന്ന ഭഷണം അമകത്തുചെന്നു് ഏതാ 

നും മണിക്കു ൨ കശ മകം രയാശ മരധഗബാധിതനായെന്നും 

വരാം. ഈച്ചകളെ? ഇവധുടെ അനുദടളെെ ഒരു സ്ഥല 

ത്തുൂനിന്നു” മറെറാരു സ്ഥചാത്ത ഭക വ്വയാപിപ്പി ന്നതും 

വിഷ്ടു ചികയുടെ വ്യപ്ലരിയെ തടയുന്ന തിനു 

ചെയയ്യേണ്ട മുന൯കരുതലൂക. 

1) തിളപ്പിച്ച് അരിച്ച വെളളം മാത്രമ കുടിക്കുന്ന 

തിനു” ഉപയോഗിക്കാവു. കളിക്കുന്ന തിനും പല്ല്” മുഖട 

ഇവ ശുചിയാക്കന്നതിനും ഉപദമയഃഗിക്കുന്ന വ്വെള്ളംതിളശളു 

പ്ചിച്ചതായിരിക്കണം. വിഷു ചികാബാധിതന്െെറ മലമേം, 
 കമര്ദ്ദിയോകൊണ്ടേ യാമൊരുവിധത്തിചും ജുചം മലിന 

ഒപ്പുടാനിടവരരുതു്. 2) ശരിയായി വേവിക്കാത്ത പഴ 
ദളം സസ്വാദികളും വരഭ്ങിക്കണം, ദഹനക്കേട്ട: ഉണ്ടു 
ആനാ ഭക്ഷണം കഥിക്കരുതു*. കഥിക്കന ഭകഷണത്ത।!നു ചൂ 

 ഭൃണ്ടായിരിക്കണം, 3) രോഗിയുടെ മൂവിയില് നിടന്നെടുക്കു 
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ന്ന തുവലേ, തോത്തു” കിടക്ക, വിരി സംപൂണ് മുതലായ 

സാധനങ്ങഗ ചൂട വെള്ളത്തില് കഴുകാതെ ഉപയോഗി 

ക്കരുത്, 4) രോഗാനെവാഫികളായ ഈച്ചം ൨0ഠറം, 

എറുമ്പ” മുതലായ പ്രാണികശ ആഹാരസാധനങ്ങളെ. സ്സ 

൪ശിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവ സദാ മൂടിലെച്ചു സൂ 

ക്ഷിക്കണം 0) ഫോട്ടലുകളിലേയും, കാപ്പിക്കടകളിലേയും 

ശുചിത്വം സംശയാസ്പദമാകയാല് വിഷ്യചികാബറധ 

യുള്ളൂ കാലങ്ങളില് അവിടങ്ങളില്നിന്നു ഒന്നും കഴാിക്കരു 

ത്. തിളപ്പിച പാല് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവു. 6. ഭക്ഷ 

ണപാനീയങ്ങളെ കൈകക്ഷെണ്ടു' തൊടുന്നതിനു മുമ്പെ 

സ്വേപ്പ” ഉപയോഗിച്ചു കൈ നല്പയണ്ണം കഴുകണം . /) 

യാത്രാവേളകളില് മപയേഴഗത്തിനനായി അവരവരുടെ 

പരത്രങ്ങഗ, വസ്രൂങ്ങഗ മുതലായവ കരുതിക്കൊള്ളണം, 

യ) കിണവറുകളം മറഠും ക” ളിപു കാലങ്ങളില് ക മോറവിനേ 

൨൨ ചെയ്യിക്കണം 9 സമിപസ്ഥലങ്ങളില് വിഷയ ചികാ 

ബാധയുണ്ടായാല് ഉട൯തന്നെ നിവാരണമാ൪ മായ സ 

തമ്ൃപ്രയോഗത്തിന്നു വിധേയന0കണം 1) രോഗബാധ 

യുണ്ടായി അതിനെ തടയുന്നതിനു ചുമതലയുള്ള ഉദ്വേഃ 

ഗസ്വഗ്മാരെ അറിയിക്കുകയും രോഗിയെ ആസ് പത്രിയി 

ലെ പകാച്ചവ്വാധിക്കാരുടെ മുറിയിലേക്കു മാററുകയും 

ചെയ്യണം; 

9, സന്ന പാതജ്വരം (101010 നല) 

€ യവ്വനയു ക്തരായ അളുകളെയാണു' ഈ രേഃഗം 

സധാരണയായി ബാധിക്കുന്നതു”, സ്ന്നിപതദ്വരം ലോ 

ധിച്ചിരിക്കന്ന ഒതവനെറ മലമൂത്രങ്ങളില്നിന്നും അണ്ട 

കു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളില് പ്രദവശിക്കന്നതുമൂലമാണ? 

രോഗം ബാധിക്കന്നതു. രോഗിയെ ശുശ്രുഷിക്കന്ന ആരം 

ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കൈ .മെ.ടിപ്പായി കഴ്ഴകം 



ച് എ) ൨. 

തെ ഭക്ഷണംകഴികാനും വിരല്കടിക്കരനുംമററും ഇടയറക 

ന്നതുകൊണ്ടു- രോഗ ബാധയുണ്ടാകാം, രോഗാനെക്കം ശു 

രീരത്തില് പ്രവേശിച്ച് പതിന്നാലു ദിവസം കഴിധുമമ്പോ 

ഗാ രോഗം പിടിപെടുന്നു, 

രോഗം ആരം ഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് രാഖിചെ നൂററിഭന്ന 
ഡിഗ്രിയും വൈകിട്ടു :02 മുതല് 104 വരെ ഡിഗ്രിയും 
ചുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, നാഡിയടിപ്പ് ഒരു മിനിട്ടിൽ 90 
പ്രവശ്യം വ്വരെ വന്നേക്കാം. പലധപ്പാഴ്ം ഒന്നുരംന്നു ദിവ്വ 

സത്തിനകം പനി അല്പ്പം കുറഞ്ഞു" രോഗത്തിനു അ 
ല്പ്പം ശമനം വന്നെന്നും വരാം. തലധഖവ്വേദന, നാക്കിരു 
൮ൂപ്പ", വിശപ്പില്ല യമ ൮യററു 3൮േദന, മലബന്ധം ആ 

തിസരരം ഇതെല്ലം രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്, കുടലില് നി 
ന്ന" രക്തംവപപാക്കുണ്ടായി മരണവും സംഭവാച്ചെനുവരാം. 
കഠിനജ്വരബാധയില്പങ്കില് മൂന്നാമത്തെ ആഴ് ചയിരയയ പ 

.നി കുറഞ്ഞു ഒ മുഗഴ്ചയുടെ അവ സാനത്തിരു ചുന്ണ്സു 
ഖം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിന്െറ ഗ്രഹണകാലം ധ്മധ്ധേദലിഗ 

9൮00) പതിന്നാലു ദിവസവും മ്ൃക്രമണകാലം (ഥല്. 
108 01 1൧൦൭510൨ 100൧൧൮00) മൂന്നഴേചയോ ഒരു മാസ 

മേധ ആയിരിക്കും. 

'ജ്വരത്തില് നിന്നും ഒഥിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള മു൯കരുതലുകശ 
നാനാ ത്തു 

അണുക്കഗ നാം ഉപയേഃഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും ത്തു 
' ഹാരസാധനങ്ങളില്ക്രടെയയമാറെ” അകത്തു പ്രമവശിക്ക 

ന്നതു“, വിഷ്ടചിക പകരാതിരിക്കുന്നതിനു ഏന്തെല്ലരം മു 

൯കരുതലുകഗാ ചെയ്യണമോ അതു ഈ രോഗത്തിന്നും ചെ 
സ്യ്േണ്ടതണേ", 



പവയററുകരി (1൬93൦) 

ഏഷ്യയിലുള്ള എല്ലം രാജ്യങ്ങളിലും സാധാരണ ഉണ്ട 
കാറുള്ള വയറവുകടി (150൭൩00109 21801൬08) എന്നു 
രോഗാണവിനാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണുും ഈ രോഗം പിടി 

പെടുമ്പോഗ്മലത്തില് രക്തവും ചളിയും അടങ്ങിയിരി 

ആം, വിസര്ജജനസമയത്തു കടലിനെ തഥേത്തെ അ 

ററുത്ു? വ്േവേദനയ്യണ്ടായിരികും. ഒരു ദിവം മുപ്പമതാ 

അതില്ക്രടുതലോ പ്രുവശ്വം മലശോധനയുണ്ടായിരിക്കാം 

രോഗം ക്രമേണ വര്ഭ്ധിക്കകയും അങ്ങനെ ദീ൪ഫകാലം 

നീണ്ടുനീല്ക്കുകയും ചെയ്യും. വയറവുകടി തുടങ്ങി കുറമു 

ദിവസം കഴിയുമ്പോഗ അതിന്ന ശമനം ഉണ്ടായി മലബ 

ന്ധം ഉണ്ടാകുകയും അതിനെ തുടനന്ര ശക്തിയായ വയറവു 
കടി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, 

അമിീബാ മൂലമുള്ള വയറവറുകടി നീണ്ടുനില്ക്കുന്നെ 
കില് രോഗി ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങശ ഭക്ഷിച്ച 

, ഉടന്തന്നെ യാതെരേ വ്യത്യസേവുംക്ൂടാതെ വി സര്ങ്കമി 

ക്ക ടപ്പട്ട പോകുന്നതാണ്, 

ഭക്ഷണവും, പാനീയങ്ങളുംമൂപം ഈ സൂഖഭക്ുട്ട പക 

രുന്നതിനര മു൯ രണ്ടു സുഖക്കേട്ടകശക്കു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

' മുന൯കരുതലുകശ ജതിന്ദം ചെയ്താരു മതിയക്ന്നതാണ്. 

ചേറദ്യങ്ങധം 

ഴ് [റി 

1 ” ഓരോ വ്യക്തിയ്ക്കും ആവശ്യമുളള വെള്ള: ഏന്തിനെയെല്ലേ 
തആആൃശ്രൂയിച്ചിരിക്കുന്ം . 

മ ജലസമദ്ഖാഭനമാഗ്ശുഞ്ങഠം ഏവ? അവ ഓരോന്നിഭനക്കുറിച്ചൂഃ 
മുരുക്കമായി ഏഴുതുക. 

ക് 
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3 ഭലശുഭ്ധീകരണമാര്ഗ്ലുഅ്അഒ്ക. വിവരിക്കുക. 

വര് തിരുവിതാംക്രറില് കുഴതവെള്ളും കിട്ടുന്ന പട്ടണതഅ്ം ഏവ: 

ഏവിടെനിന്നെല്ലാം വെള്ളം കിട്ടുന്നു, അതില് ഏതതെങ്കി 

ലും ഒരു സ"ഥലത്തു വെമ്മും ശുഭ്ധീംരിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗം ച്ച? 

യുക. നഃ റ 

൬) കറിനുജലം, മാര്ദ്ദവജല ഏന്ന പറയുഷമ്ചോധം നിഞ്ങം മന 

സ്സിലക്കേന്നതു് ഏന്തു ?. 

൫ കഠിനജലത്തിൽ൯റ കഠഠിബ്യം മററാനുമ്ള, മാര്ഗ്ഗത്ജമെ വി 
വരിക്കുക. 

കലങ്ങിയ ദ്രാവകത്തെ തെളിയിക്കാനുള്ള, മാര്ഗ്ഗം ഏന്തു 

വെള്ളത്തിലെ അന്നക്കള്ലെ, നശിപ്പിച്ചു വെക്മും ശുദ്ധര്കരി 

ക്കാനുമ്ളു മാര്ഗം പറയുകം 

9 താഴെപ്പറയുന്ന രോഗാങ്ങളു.ടെ സ്വഭാവം, പകരുന്നവിധം, 

നിവാരണമാള്ഗ്ഗം മുതലായവയെക്കുറിച്ചു് എഴുതുക. 

1, വിഷ്യചിക 2. സന്നിപതേജ്വരം 3, വയഠവകടി. 

അഭ്ധ്യയേം 4. 

ശുചിത്വവം. മലിനസാധനങ്ങ 

ളെ. നിക്കംചെയ്യേണ്ട വിധവും 

പ്പരിസരങ്ങളുടെ ശുചിത്വം 

ഭവനവും അതിനെ ചുറവുപാട്ടകളും എപ്പേംഗ്ം വ്വ 
ത്തിയയി സൂക്ഷിക്കണം, മഴക്കാലത്തു” വ്വെള്ളം കെട്ടി 
നില്ക്ഷാനിഭയില്പാത്ത ഉയന്ന സ്ഥലത്തു പണി കഴിക്കുപ്പെ 
ടടതും പായുസഞ്ചാരം നല്ല വണ്ണമുഭ്ളതം, ശുഭ്ധജല സാമീപ്വ 
മുള്ളതുമയ കെട്ടിഭങ്ങളുിരവേണ € തക്ക സിപ്പ്ികു വാനു. 
ചപ്പും ചയവ്ും ഗൃഹത്തില് നിന്നും അകചെയായൂള്ള നിശ്ചി 



ധ് 

ത സ്ഥാന ങളില് നിര് ഷപിക്കണം. ഭവനത്തിന്െറ.പ 

 രിസരങ്ങളില് വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാന് അനൂവദിക്കരു 

തു”, കക്രൂസ് ശുചിയായിരിക്കണം. അതു ഒരിക്കലും ത്ത 
രോഗ്വഹാനികരമായിരിക്കരുതു”ം രോഗബജവാഹിക 

ആയ ഈച്ച കെതുകു' തുടങ്ങിയ പ്രാണികഗ ഗൃഫപര! 

സരങ്ങളില് വളരാന് ഇടംകൊട്ടക്കരുതു”, പരിസരങ്ങള് 

ആ രോഗ്വകരമല്ലങ്കിരു പായു, ജലം, മത്ആഫാരസാധധങ്ങ 

ര എന്നിവയെല്ലാം മലിനമാകം. 

മലിനസധേനങ്ങളെ നിക്കും ചെയ്യേണ്ടതിനെറ 
ത്ത തത്ത തനന പരപടയ. ആയെ സത്ത്യം. - 

ആവശ്യകത 

ി 

മലമൂത്രാദികളെ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്യണ്ട 

തു” മനുഷ്യരുടെ ആദരാഗ്യത്തിനു* ഏററധും ആവശ 

മകന്നു, 
൦. 

ഇന്ഡ്യയിലെ മിക്ക പട്ടണങ്ങളിലും മലമൂത്രാദികഗ 
മറവുചെയുന്നതിന്ദ വേണ്ട വ്യവസ്ഥകഗ ജല്ലാത്തതിനാ 

ല് ശു ചീകരണത്തിനു കായ്യമമായ സാഭ്ധ്യത കുറയുന്നു. ഗ്രാമ 

ഞ്ങളില് ആളുകള് "തിങ്ങിപ്പാ൪ക്കു നില്പാത്ത തിനാലും, വീ 

ടുക അടുത്തടുത്ത് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടു ഈ കായ്യം ഒരു വി 

ഷമ പ്രശനമായിത്തിരുന്നില്ല. പകരച്ചവ്യധോികശ പിടി 

പെടാത്ത ഒരാളില് നിന്നു മുള മലമൂത്രാഭികഗ അവ പിടി 

പെട ആളുകളു ടേതിടനക്കാശ ആപത്തു കുറഞ്ഞവയഠയി 

രിക്കും: വേനല്ക്കാലത്തു ഇവ വേഗം വിയോജിപ്പിക്ക 

പ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു പാരപ്പ്ിടങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളില്നി 

ന്ന അവ പെട്ടെന്നു നിക്കം ചെയ്യപ്പെടണം, ഇവയില് 

നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ദുരഗന്ധം കന്നത്തിനു . പലവിധ 

അസുഖങ്ങളുണ്ടറക്ുന്നാതിനും അപൂരപ്പവേസര 



റം 

ങ്ങളില് മരണത്തിനു തന്നെയും: ഇഭയാ ഒന്നു ണ്ടു”. പകരച്ച 

വ്യാധി ദ്ധിദിപെട്ട ആളകളടെ മച്പമൂത്രാദികള ല്നിന്നു” 

_കേളേറാ, സന്നിപാതജ്വരം വയറവു കട്ടി മുതലായ സുഖ 

കേട്ടകളണ്ടാകുന്നു ഏന്നു, മു൯ന്മ്പ' നിങ്ങഗ പഠിച്ചിട്ടു 

ണ്ടല്ലോ. 

മലിന സാധനങ്ങശ ന്ക്കം ചെയ്യുന്ന തിനു രണ്ടു മാ 

രഥ്ശങ്ങളുണ്ടു”, വെള്ളം ഉപനയാഗിച്ചും അല്ലാതെയും, കു 

ട്രല് തിം ത്തുള്ള പട്ടണശ്കളിലല്ലാതെ വചയ ചെലവുകു 

ടാതെ വെള്ളം മപരയഗോിച്ചുത്ള ശുചികരണം സാഭ്ധ്യമ 

ലു. ഭൂമികടടിയിലിട്ടിരി ക്കുന്ന കഴചൂുകശവഥി മലിനസമ 

ധനങ്ങ?ം അദപ്പഴവപ്പാശ കഴകി അഭിച്ചു' കടലിതലക്കു 
കൊണ്ടുമചാോകകയെന്നുത്ള മാടു” ഇതുമൂലം സാധംക്കുന്നതു"*. 

ചാരം, ചപ്പ്, ചവറ് മുമചായമി ശേഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങ 

ശമാത്രമനീക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്നുള്ളു, ദ്രാവക 

രുപത്തിചിരിക്കുന്ന മചിന സാധനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടു 

_ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥചങ്ങളാിലക്കു” ഒഴുകുന്നതു” ഉപയ 

. ഗപ്രദമായിരിക്കും,. ഈ മാ൪ഗ്ഗം ഏററം ഫലപ്പദമമക്കുന്ന 

തിനു എല്ലാ വീടുകള ലും മറച്ചുര അട്പുങ്കില് മൂത്രയാ 

(൫൦1 1086) ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്ര ധാരാളം വെള്ളം 

ഒഗിച്ചൂ മുറയ്ക്കു കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം 2) ധരോളമറയി 
അശഖരിക്കപ്പെടുന്ന മലിന സാധനം ശരിയയേവിധം മറവു 
ചെയ്യൂന്ന തിനു വേണ്ട കരുമലുകധാ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 3) 
ട്രമികുടിയിലാടാിരിക്കുന്ന കുഴലുകളിലേക്കു വീടുകളില് നി 
ന്നുമുള്ള കുഗഥരുബന്ധം ശരിയായിരിക്കണം. ശരിയായി 

ഉപയോഗിക്കുവാന് തക്കതയിരിക്കനം അതു“. 3) മറപ്പു 
ര എപ്പോഴും അട ച്ചിട്ടിരിക്കാവുന്ന തായിരിക്കണം, 

) ] മു൯ സിപ്പാലിററികശ സ്ഥചപോിപച്ചീരികുന്ന പടണങഞ്ങു 
ആിലെ മലിനസാധനങക്ങമ നിക്കം ചെയ്യുന്നതിനു് തേഃ 
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ട്ടികളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, കക്കരസുകളില് പാട്ട ദയ മറ൨൮ 

പാത്രങ്ങളോ വെച്ചിരിക്കം. അതിനകത്തായിരിക്കും മലം 

വീഴ്ന്നതു”, ഈ സമ്പ്ൃദായ ത്തിനു ചില മൂഷവങ്ങളുണ്ടു്. 

മലം വിഴഇന്ന തൊട്ടികളിരു ഈച്ചസ്ത കടദാ൯ സൌക 

യ്യമുണ്ടയോിരിക്കുംം ആപല്ക്കാര'കംായ ഈ പ്രാണികള് 

മലത്തില് ചെന്നിരുന്നതിന്നു ശേഷ. ഭക്ഷ്വപാനിയങ്ങളില് 

ചെന്നിരിക്കുന്നതിന്ം അതുമൂലം രോഗഖബീജുക്ങഗ പര 

ത്തുന്നതിനും ഇടയാകും മലം വീഗ?തൃതുന്ന പാട്ടകഗാ ചോല 

യില്പാത്തതും, ശരിയയയിട്ട ടയ്ക്കാവുന്ന അടപ്പുട്ളതുമാ യിരു 

നാല് ഈ ദൂഷ.ഭ ഏ ൭൭൭ പരി ഹരിക്കാവുന്നതാണ്. ദി 

വസേന ഒരു പ്രാവശ്വമോ രണ്ടു പ്രവേശ്വമമം തേോടട്ടിക 

ശ പത്രങ്ങളില്നിന്നും മലം എഴുക്കുംം അതു വ൯പാത്ര 

ങ്ങളിലാക്കി കാളവണ്ടിയിലേോ, ലേറിയിചേഠ (ചില 

കളില് മോരേടടം൪മലാറിയും ഈ ആവശത്തിനു ഉപ 

യോഗിക്കുന്നുണ്ടു) നിക്ഷേപിക്കന്നതിനുളമ്ളപ്പനധ്യകസ്ഥച 

ത്തേക്ഷ കൊന്ുപേകെന്നു. ഇത! റായി തിര്ഞെടു ടന്ന 

സ്ഥലങ്ങഗ ആധപാര്പ്പില്പാ തും. സമീപത്തെങ്ങും കള 

മോ കിണറോ, ൭൨൭ ജൂലംശ ധശ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുമയിര। 

ഇതിലേക്കു മപയോഗിക്കന്ന പാത്ര ങളും വ്വണ്ടി 

ചില യിടങ്ങളുില് ദുര് 

സ്ഥലങ്ങ 

ക്കണം: 

ക.ള.ം മുറയ്ക്കു താരമഷി പൂരട്ടണം, 

ഗന്ധം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടു കാ൪ബോളിക്ക് ആസി 

ഡ്? ഉപ്പയോഗിക്കുന്നു ഈ മാരഗത്തിനു ചെലറു കരടു 

മെങ്കിലും ഇ൯ഡ്വയിലുള്ള മിക്ക പട്ടണങ്ങമക്കം പററിയ 

മാര്ഗ്ഗം ഇതുതന്നെ. 

തോട്ടികളെ ഏര്പ്പെടുത്തി മലിന ധി 

നീക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലെ ചുരുക്കം 
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ചില പട്ടണങ്ങളില് മത്രമെ നടപ്പിലാ ദ്ഭിയിട്ടുള്ളു, മററു 

മിക്ക രേ ്തളിലും കക്രൂസ* കെട്ടിയാണ് മലമൂത്രവിസ 

ജനം പി എന്നാൽ തിരവിതാംക്രറിലൂള്ള 

ഒരു നല്ല സംഖ) ആളുകഗ കക്ര്ൂസു പാലും ഉണ്ടാക്കാതെ 

വെളാിംപ്രദേശം മലമൂത്ര വിസര്ജ്ജനത്തിനു “ഉപ യശോ 

കടന്ന. ഈ രീതി ആമരാഗ്യത്തിനു”് ഹാനികരമറകുന്നു, 

ആറുകളുടെയും തോട്ടകളു ടെയും തിരങ്ങശ മലിനപ്പേടുത്തി 

യിട്ടിരിക്കുന്ന കാഥ?ച നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുമ്ളതാണലല്പാ, അ 

തനിമിത്തം ആററിലെ വെള്ളം മചിനമാകുകയയം അതു കു 

ട്രിക്കാനും കളിക്കാനും മററും ഉപയോഗിക്കുന്ന പലരും രോ 

ഗശികളായിത്തിരുകയും ഒ ചയ്യുന്ന നമ്മുടെയും, മറവുള്ളവ 

രുടെയും നന്മയെ കരുതി ഈ ദ്ദഷിച്ച സംവ്രദായ. നമ്മുടെ 

നട്ടില് നിന്നു” നിശേഷ, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാന് നാം ഒര 

തരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. 

കത്കൂസുകഠാ. പലവയവിധതരം കക്ക സുകഠ ഇപ്പ് ഉപ്പ 

യോഗത്തിലിരിക്കുന്നു. സധോരണയായി നമ്മടെ നടേ)! 

ല് വലിയ ചെലവുക്രടാതെ മ ണ്ടാകുന്നതു മറപ്പുര കെട്ടിയു 
ണ്ടാകുന്ന കക്ടസാകുന്നു. ഇതിനുപചരയോഗശിക്കുന്ന കുഴി 
അത്ര ആഗമുള്ളതായിരിക്കു യില്ല കഴിക്കു യാതെരുവിധ 

ത്തിലുള്ള അടപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. അതിനാല് ഈയ 

ച്രയും സാംക്രമികരോഗക്ങഗ പരത്തുന്ന മററു പ്രണോികളും 
ഇതില് ഇറങ്ങുകയു. രോഗങ്ങള് പരത്ൃതുന്നതിനു കരേണ 

മക്കേകയും ൭ ചയ്യുന്ന, ആഗം അധികം ഇല്ലാത്തതിനാല് 

ദു൪ ന്ധം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അധികനാള കാ 
ആളേ മുമ്പെ കുഴി നിറഞ്ഞു പേ കേയയം ചെയ്മുന്നും 
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മലമൂത്രവിസ൪രജ്ജനം നടത്തിയതിനുശേഷം മലിന 

സാധനങ്ങഗ മണ്ണിടടമുടുന്നു,. ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനല് ഈച്ചകളും 
മറവും അതില്നിന്നു രേഗോനണുക്കമെ പരത്തുന്നതിനു ഇട 

യറകുകയില്ല. കുഗി മുഴുവന് ന റയൃമ്വോഗ അയമിന്ൌ 

മുകള ല് സസ്വാദികശ വച്ചുപിട പ്പിക്കമം. 

ബോര്ഹോം കക്കൂസ്, സാധാരണയായി മു൯സിപ്പാ 

ലിററികളില്നിന്നു ഇപ്പേഗ വിടുകളിലും ആളുക ത 

ങ്ങിപ്പക്കുന്ന സ്ഥചങ്ങളിലു., താമസക്കാരുടെ സൌകയ്യത്തി 
നു പുറമ്പോക്കു സ്ഥലങ്ങളു ലും കഴിപ്പിച്ചു കൊട്ട ക്ളന്ന ഒരു 

തരം കക്കുസ്സ്റാണു ബോ൪ഹോഗശ കക്കഡ് കിണവു കളുടെ 

സമിപം ഇവ ഉണ്ടാക്കരുതു”. പതിയെട്ടു', ഇരുപതു അടി 

വരെ കുഴിയുന്തോയിരിക്കുന്ന ത ചെണ്ടു മറപ്പ്ാസ്ത്്ള ദൂഷ്യ 

ഞ്ങമ മിക്കതും ഇതിനില്ല കുഴിയുടെ മുകളില് ഒരു സിമ 

൯൮ സ്റാബാണ് ചെന്നതു. അതിനെറ നടുവില് ഒരു 

ദ്വാരവും ഇരുവശങ്ങജില് പാഭങ്ങഗ ഖെയ്ത്തുന്നതിനു രണ്ടു 

ചെറിയ ഉയരന സ്ഥനേ ഞങള. മുണ്ടാ യിരിക്കും മഗ.ക്ടാലത്ത്തു 

കഴിക്കുള്ളില് വെക്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങാ൯ ഭക്കാത്തതുപേലൈ 

കഴിയുടെ വക്കു ഉയത്മിവെക്കണം., കുഴിക്കുള്ളില് ഈ 

ച്ചയും കൊതുകും മുട്ടയിടാ൯ ഇടയുണ്ടു". അതിഒ൯റ പുഴ 

കാളയും കുഞ്ഞുങ്ങളേയും നശിപ്പിക്കാന് കുഗിടളള്ളില് ഞു 

ഗാച്ചതോവും കുമ്മായം വിതവ൮കയും മണ്ണെണ്ണ ഒഥി.കകയ്യം 

പവ്വേണം,, 

സെപ്ററി ക്ക“ കക്കൂസ്. 
! 

വായുവും സൂയപ്രകാശവും പ്രവേശിക്കാത്തവിധം ൫ 

മിക്കടിയില് കെട്ടിയു ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിണററിലേ 

ക്ക മറെവാന്നില്നിന്നു മലത്തെ കടത്തി ഖാ 
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ടുകയും ഇരുട്ടില് ചള രുന്ന ഒരുതരം അനുകങ്ങളുടെ പ്രധ 

ത്തനത്താല് മലത്തിന്െറ നഠറററവും രൂപവും ഭേദപ്പെടുക 

യം ചെയ്യുന്നു. തഅളുകഗ തിങ്ങിപ്പാക്കന്ന സ്ഥലങ്ങളിലു 

സ്ഥലസരകയ്യമില്ലാത്തു പ്രദേശങ്ങളിലും പററിയ മാര് 

മ ഇതു, ഇതിന്നകത്തു മുറയ്ക്കു വെള്ളം ജഒഗിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരികേണ്ടതാഖവശ്വമകുന്നു, ടുമിക്കളിയിലുള്ള ഈ വാ 

പികശ മൂന്നുനാലു വര്ഷത്തിലെരരിക്കല് തുറന്നു അതിലെ 

തവ്വള്ളം ക്വോരിക്കുളഞ്ഞു്”് അകം വൃത്തിയാക്കണം, 

ി 

ക്രൂസ് നിക്മിക്കുമ്പോഠാ ശരഭ പതിക്കേണ്ട 

കായ്യങ്ങഗ തഗൈപ്പറയുയന്ന വയാണു'. 

1, കട്ടംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ സംഖ്യയ്ക്ക്? അനുസ 

രിച്ചുള്ള വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കണം. 9, കക്രൂസിന്മ മേ 

ല്പ്പൂരയുണ്ട0യിരിക്കണം., ധെയിലത്തും, മഥയത്തും തപ 

യോഗിക്കത്തക്കതയിരിക്കണം, 5, കിണവുകശക്കു സമീപം 

ക്രൂസ് ഇരിക്കരുതു. 4, ഈച്ചകശക്കു പ്രവേശനമുണ്ടാ 

യിരിക്ുരുതു” അങ്ങനെയുള്ളതാണങ്കില് മുറയ്ക്കു കുമ്മായം ചവി 

തറുകയും മണ്ണണ്ണ ഒഗിക്കുകയും വേണം, 5. വീട്ടില് വ 

ത്തുന്ന പടി, പൂച്ച കോഴി മുതലായവയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാന് 

സെരകയ്യമുണ്ടായിരിക്കുരുതു”. 0. കക്കൂസിനു അല്പം മറവു 

ണ്ടായിരിക്കണം 17. മലം വിഴ്ന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു” നീക്കം 

ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകരുതു” 9, മലശേധേന നഴ 

ത്തുമ്പേേ മലം നേരിട്ടു കാണത്തക്ക സ്ഥിതിയിലഃയിരി 

ക്കരുത്”, 



മലിനവസ തുക്കാ സ്ഥപോിക്േഞ്ചവിധലും 

പാ നന്മയും, 

തോട്ളികശ വണ്ടികളില് കെണ്ടുപേകേന്ന മലം ഇടു 

ന്ന സ്ഥലം പട്ടണങ്ങളില് നിന്നു" കേയാ 

അ മു൯പൂ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു മാസത്തേക്കു ഇതിന്നു ഉപ 

യോശഗിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിനു ഓരോ ദിവസത്തേക്കു ഓരോ 

നീളമുള്ള കിടങ്ങു കുഴിക്കാനുള്ള സൌകയ്യം ഉണ്ടായിരിക്കു 

ണം, മലം തിന്മ .ഇ്തിനന്െറശേഷം തആതിനെറു 

മുകളില് മണ്ണ്ണു ക്രട്ടിയിടണം നിലനിരപ്പിന്നു മാത്രം മണ്ണ 

൭0ല്ആ അത്തു ക്രദമണ കീഗ?പേട്ടു താഴ്ചകയയം മഴക്കാലുത്തു 

പ്പല ഉപ്ടവക്ങഗക്കു കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഒരു സ്ഥ 

ലത്തു മലം ശേഖരിച്ചു മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞു അ പിടം കൃഷ 

തച്വയ്യാംം നിലം നല്ലവണ്ണം ഉഗ്ണതു മറിച്ചിട്ടു അപിടെ 

പുകയിലയോ, കരിരമ്പം, കൃഷി ചെയ്യണം, ജവ കൃഷ 

ചെയ്തുതിനെറ ശേഷം ആ സ്ഥലം ഏതു കൃഷിചെയ്യുന്ന തി 

ന്നും ഭ്വററിയതായിരിക്കുംം 

മല്പിണന സാധനങ്ങശ ഇടണ്ട സ്ഥനം ഭരൂമിയാണ . 
ചെടികള് ഭൂമിയെ മുറയക്ക ചൂഷണം ചെയ്തുകെഞ്ടിര 
കഭകയദണ , മലം ത്ആററിലും തോട്ടിലും ഒഴകിച്ചേരുന്നത 

നൂ ഡു തി. നമുക ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വെ 

ളരിത്തെ അശുഭ്ധമാക്കുകയും, ചെടികഗക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധ 
നുതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയുമാടണുെ. ചെയ്യുന്നതു". മലത്തിനു 
കണ്ണൂിന്െറ നഷ്ൂപ്പെട്ടുപേയേ ശക്തിയെ വിണ്ടുമുണ്ടാക്കുന്ന 
തിം ചെടികള്ക്കു മവശ്വമുള്ള പോഷകാംശം നല്ക 
നതിനും ശക്തിയുണ്ടു”. ആവശ്യത്തിനുമ്ള വളം ഇടാതെ 



തൃപ്യികരമായ വീളവു* ഭൂമിയില്നിന്നു” ആണ്ടുതേവേം കി 

ടുന്ന തിനു . നാഭ ആശിക്കരുതു”, 

മലത്തില്നിന്നുണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങധാ നിക്കുന്നതി 

നും, അവ ചെടി]കശക്ക” ഉപയോഗയയോഗ്യമാക്കി തീര്ക്കു 

നനതിനുമുള്ള പററിയ മാ൪(ം എല്ലാ പട്ടനങ്ങളിലും ക 
ന്വേസ്റ്റ് വളമുണ്ടാക്കാനുള്ളൂ ച്ത്ധതി നടപ്പില് വതത്തുക 

തയന്നുള്ളതാണ്, ആഴമില്ലാത്ത കിടങ്ങുകഗ കുഴിച്ചു" അ 

തില് മലംഇട്ടു”, അതും ചാരവും മറ൮ം ക്രട്ടിയിളക്കി വള 

മാക്കുകയെന്നുള്ളതാണ” സധോരേണയുള്ള മാ൪ഗ്ഗം. ഇത്ുന 

ലയ വളമാണ്", ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത സ്ഥലങ്ങ ളേ പ്പോലും ഈ 

വളം ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതാക്കി തീര്ക്കുന്നു. 

തൊഴ്ഴത്തിരനെറ സ്ഥാനം കിണററില്നിന്നുംടു താമസ 

സ്ഥലത്തുനിന്നും അകന്നിരിക്കണമെ.നു നിങ്ങശ പഠിച്ചി 

ട്ടൂണ്ട ല്ലേ. ക്ഷയം പലപ്പപോ.്ം പകരുന്നതു ക്ഷയം പിടി 

പ്പെട്ട പശുക്കളുടെ പാര കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, പശു 

ക്കളെ വളര്ത്തുന്നതും ആരേോഗ്യുകരമായവിധത്തിലായി 

. രിക്കണംം തൊഴ്ചത്തു” മൂത്രം കെട്ടി നില്ക്കാതെ ഒഴുകി 

പ്പോകത്തക്കവണ്ണമുള്ളതായിരിക്കണം: ചാണകം ദിവസ 

വും വാരിയിട്ടന്നതിനു ഒരു വളക്കുഗിയയണ്ടരയിരിക്കണം. മഴ 

വെള്ളം വീണു നനയാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വളക്കഗിക്കുമേ 
ല്പ്പൂരയുണ്ടയിരിക്കണം. വളുക്ൃഴികഗ ഈച്ച മുട്ടയിട്ടുപെ 

രകന്നതിനു പഠറിയ സ്ഥലമാണ്, അതിനു സൌക 

സത്യം കൊട്ടക്കാത്തവിധത്തില് ചാണകം മണ്ണിട്ടു മൂടുകയോ, 

കുമ്മായം അതില് വിതറുകയോ പ്രാണികളെ നശിപ്പിക്ക 

ന്ന മററു ദരവ്വങ്ങഗം വിതറുകയേ ചെയ്യണം, 

ഓരേ വീടിനും, ചപ്പും, ചവറും മററും ഇടുന്നതിന്മ 
അ ഒരു വിപ്പ (൪9101൩) യം അതിനു ചേര്ത്തു അഭളയു 

ഴ് 



...... 4. 4... 

ന്ന ഒരു അടപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിന്നു” അടിയില് 

കുറച്ചു ചാരം വിതറണം ചരരത്തിനു മുകളില് പ്പച്ലക്കഠി 

സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങഗ, പഴത്തി 

നെറ തൊലി, ഇലകഗ, പൊട്ടിയ പാത്രങ്ങഗ, അഴ്ചക്ക 

തുണിക്കഷണങ്ങഗ മുതലായവ ജടണം. ദിവസേന ഇതു 

നീക്കം ചെയ്യുകയും ചേണ. പാത്രം അടച്ചുഖവെക്കുനാതുകൊ 

ണ്ടു ഈച്ചകളടടെ പ്രവേശനം തടയുകയെന്നുള്ളതുകൂടതെ 

പശുക്കളും മററു മൃഗങ്ങളും അതു നിലത്തു വിതറാതിരിക്കു 

നനതിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുനു. ആവശ്യമില്ലാത്ത 

സാധനങ്ങളെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും സഥലത്തോ തെരു 

വീഥിയിലോ എറിയുക എന്നുള്ളതു ഒരു ദുസ്വഭാവമാണ്ു്, 

വീടുകളുടെ ശു ചിത്വം സമുദായാരോഗ്വത്തിന്ു ഏന്തു 
മാത്രം ആവശ്വമയിരിക്കു ന്നോ, അതുപോലെതന്നെ തൃല്വ 

പ്രാധാന്വം അര്ഹിക്കുന്നതാണ് പൊതുസ്ഥലക്ങളായ് ഉ 

ദ്യനേങ്ങഗ, തെരുലുകഗ, മൈതാണങ്ങള്., കരമ്പാളത്ങശ 

മുതലായവയുടെ ശുചിത്വം മുന് സിപ്പാലിററികളും ആരോ 

ഗൃവകു വ്കാരുമണേ് ഇതില് പ്രധാന പടം വഹിക്കേണ്ടതു 

സാമൂ ഹ്യജീവിയയേ മനുഷ്യനു മനുഷ്യസമുദായവുമായി അ 

ശേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടു്”. ഒരു വ്യക്തിയും അവടെറ 

സ്ൂക്ഷമക്കറവിനാല് സമുദധയത്തിചെ മററംഗങ്ങശക്കു ത്ത 
പതുതു വരുത്തരുതു“, തപ്പിയും, മലമൂത്രവിസര്ജ്ജനം നട 

ത്തിയും പെതുസ്ഥചശക്ങള് മലിനമമക്കുരുതു". റേഡുകളി 

മൃം മപ്വൊതുനിരത്തുകളാിലും ചപ്പും പവവ൮ംക്രടി കിടന്ന മ 

ലിനമാകാന് അനുവദിക്കരുത്. മു൯സിപ്പചിററിയില് 

നിന്നും മററും തൂപ്പുകാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടു, അവര് ദിവസേ 

നപചെതുനിരത്തുകമ തൂത്തുവാരിവൃത്തിയാക്കുന്നു തൂത്തുവാരി 

കിട്ടുന്ന ചപ്പും ചവവും വഴിയരികില് അതാിന്നായിവച്ചിട്ടു ള്ള 



45... 

വീപ്പകളില് (09001൩) വാരിയിടുന്നു. ഇവമവഗം ചീഞ്ഞ 
_ഇകി ദുരഗ്ലന്ധം പൂറപ്പെടുകയും,. ഉപദ വ൮വികളുയ അനേക്ക 

ശു വര്ദ്ധിക്കുന്നതിന്ദ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന 
ല് അവ ദിവസേന പട്ടണങ്ങളില് നിന്നു” സീക്കം ചെയ്തു” 
അവ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തു” കെണ്ടിടുന്നു, വധു 
ട്ടു ചമ്പേലാക്കേന്നതു” നല്ലതാണു്, പക്ഷെ നറവവുള്ള സമ 
ധനങ്ങമക്രടെ ഇതില് കാണാ൯ ഇടയുക്ളതു൭കൊണ്ടു? ഉ 
ണങ്ങിയതിന്നുമശേഷം മാത്രമ തിയിട്ടന്ന തിനു“ സാധിക്കു, 

ചിലയിടത്ങള ല് ഇങ്ങനെഴുള്ളു ചവറും മററും കു 

ധികളും, കുത്ൃഞ്ങളും മറവും നികത്തിയെഴുക്കന്നതിനു് തപ 
യയോഗിക്കുന്നു. ജന്ന രണ്ടോ അടി ചവറിടിട്ടു" അതി 

നെറ പുറത്തു” മണ്ണിടിട്ട മൂടും. ഇതു” ആവത്തിക്കും. ഇ 
ഞ്ങനെ നികത്തിയെഴുക്കുന്ന സ്ഥലം കെട്ടടനിമ്മാണത്തി 

നൂ” പറവിയതലല്ലെങ്ക ലും കളികശക്കും മററും ഇഉപരയാഗി 

വുന്നതാണ്. 

രൂ ത്തു വരര യെഴു ക്കുന്നു ചവവുചയേശിച്ച: കമ്പോ 
സ്ററു വളം? നിര്മ്മാിക്കുന്നുണ്ടു", ച൨.റ൮ു” വാരിക്കൊണ്ടു 

വന്നു” ക്രട്ടിയിട്ടതിരു മലവും, ചാണകവും വെള്ളത്തില് 
. കലക്കി ഒഴിക്കുന്നു. അന്േക്കളുടെ പ്രവത്തനഫലമയ ച 
വറില് പല മറേറങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു. ചവറു പല പ്രാ 
വശ്യം ഇഴ്യക്ു മറിച്ചു് വിണ്ടും അതില് മലവും ചാണക 
വെള്ളവും തളിയ്ക്കുന്നു, ചവവു* കുറച്ചദിപസത്തിനകം ന 
ല്ല പൊടിയായാത്തിരുന്നു. ഇതു ഒരു നല്ല വളമാണ്. 

ചോദ്യങ്ങള്, 

1 വീടിന്െറ പഴൊിസരങ്ങമുടെ ശുചിത്വം പല ക്കേണ്ട വി 
ധം പ്പറയുക, 

5 മലിന സാധനത്ങ്ടെ നീക്കം ചെയയ്യുണ്ടതികന് ര്തൃവംഭവ 
കതയെക്കുറിച്ചു” ചുയക്കമയോി ഏഴുതുചം. 

3, കുറിപ്പെഴുതുക-വ ബോര്ഹേരരം കക്കൂസ്, 9) സെപ്പ് ററി 
ക്ക. കുക്കടൂസു, ഴ് 



ഗാരഹിക ശാസ്രൂം. 

അദ്ധ്യായം ], 

ദിനശുശ്ര,ഷ. 

ഏതു രോഗത്തിന്നും ശരിയായ ശുശ്രുഷ ഏററവും പ്ര 
ധാമ്പും അര്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണു്, മിക്ക ദരാഗങ്ങശക്കും മ 

രുന്മകൊന്ടെമാത്രം ശമനം കിട്ടറ൯ സാദ്ധ്യമല്പാ. രേഗേ 

ശമനത്തിന്നു സഹായിക്കുന്നതു” രോഗിക്കു കൊട്ട ന്ന € 
ക്ഷണം; രോഗിയുടെ ശരീരശുദ്ധി, അയളേടെ മനസ്സു, 
ശരീരറഠിയം ഏററം സുഖപ്പദമായിരിക്കക എന്നുള്ളപയെ ആ 
ശുയിച്ചിരിക്കും, ശരിയയ പരിശീലനം സിഭ്ധിച്ചിട്ട 
ആ നേഴ”സുകഗ ഇന്ഡ്വയില് വര്ഭ്ധിച്ചുവരുന്നുണ്ടൈങ്കി 
ലും താണതരക്കാര്ക്കും മററും ഒരു നേഴ്” സിനെറ പരിപ 
രണം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുവ്വദ 
ക്കുന്നില്ല: കറച്ചദിവസത്തേക്കു മാത്രം .റിണ്ടുനില്ക്കുന്ന 
സാധാരണ പനിക്കും ഒരു നേഴ'സ നെറ പരിചരണം 
ആവശ്യമില്ല. അരരാഗ്യപരിപലേനത്തെക്കുറിച്ചും, ദി 

നശുശ്രഷയെക്കുറിചും കുറച്ചു് അറിവുള്ള ഒരു ഗൃഹനഠയി 
കയ്ത്ര ഡോക്ടരുടെ നിര്ദ്ദേശമനു സരിച്ചു” വീട്ടിലുള്ള രോ 

ഗിയെ ശുശ്രഷിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമില്ലായിരിക്കും. അ 

തിനാല് ഒ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്ര ഥമിക തത്വങ്ങളെ കിലും 
എല്ലാ പെണകുടികളു.ം അഭ്ൃസിച്ചിരിക്കേണ്ടതണേ. 

ഗി ] (ലിറ . രേദഗിയുടെ മുറി (ഭിവിന്റ്മ? 

രോഗം കഠിനതരമെങ്കില് രോഗിയുടെ ആവശ്യത്തി 

നഃയിമംത്രം ഒരു മുറി ചവേര്തിരിച്ചകൊള്ളണം, അങ്ങനെ 



ചം 

ചെയ്യുന്നതു" ദ്ഭീനം പകരാതിരിക്കാന് സ ഹായിക്കുന്നതാി 

ന്നു പൂറമേ രോഗിയുടെ സുഖത്തിനും സൌകുയ്യത്തിന്മഃ 

ആവശ്വവുമാണ?. ധാരാളം ചെളിച്ചവു-, വായു സഞ്ചാര 

വും ഉണ്ടായിരിക്ക്ത്മകു വണ്ണം വേണ്ടത്ര ജന്നലുകഗ മ്മ 

മുറിക്കു" ഉണ്ടായിരിക്കണം, മുറി അടുക്കളയിലെ പൂകക 

യറാത്തവിധം അകലത്തിലുള്ളതും. റോഡിലെ പ്പെടിയ്യ 

“ടേയും ശബ്ബഭത്തിഒെറയും ഉപദവം ഇല്ലാത്ത തുമായിരി 

ടണം. രോഗിയുടെ മുറിയ - അട്ടത്തു ഒരു കുളാമുര 

(൪൭൩ നഠന്മി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു” നല്ലതേ, കള 

മുറി അടുത്തുള്ള തട്പെകകില് സ് ക്രീ൯വച്ചു മറയ്ക്കാവുന്ന പ 

രാന്തയുള്ള ഒരു മുറിയായാലും മതിയാകും, 

നല്ല ഒരു മുറി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെറ ശേഷം അത 

നക്ത്തുള്ളു സംധനങ്ങള്ളെ ല്ലാം നികുംചെയ്തു നലുവണ്ണം അ 

ഭിച്ചുവംരീ ഫിനയില് (162൬19) തളിച്ചു കഴകി മുറി കം 

ളില് താഴെപ്പാഷ്യന്ന സാധനങ്ങശ മാത്രം ജടണം. ൮ 

. തആതിയയ ഒരു കട്ടില്, ഒരു ചെറിയ മേശ, സന്ദ൪ശകര 

ക്കോ,നേഗ*സിനോ ഉപയോഗിക്ക ഒരുകരസര, ഒരുചെ. 
റിയ അലമദ്രി (020 00810) അതിനുങ്ളില് രോഗിക്കു 

ആവശ്യമുള്ള. വസ്്രൂഞ്ങളും വിരികളും, ഈ സാധനങ്ങള് 

ഒം വ്റമമ ഉപ്പരയോഗത്തിന്നായി ഒരു ക്ലിനിക്കല് തെ൪ 
മോമെററ൪, (ദി ൨൩൩൦0൩൦൦) ദുവകഭക്ഷ 
ണം കൊട്ടുക്കാനുള്ള ഒരു പാത്രം റ്ലംദധ്മമു മ) ഒരുക 

പ, സാസര്൪, സ്പൂണ്. പരന്ന ഒരു പാത്ര, ഒരു സ്റ്റേ ു- 

 ഡ്ഡില്വെച്ചിതിക്കുന്ന ബേസിനില് ചോഷന് (10൮0൩) ക 
ക്കിയ വെള്ളംയ നേഴ് സിനു ഉപദയശോക്കാനുഭ്ള തതുവ൪ 

ത്തു”, കിടക്കയില് കിടന്തതന്നെ മലചമൂത്രവിസരമ്ജുനം ന 

ടത്തുന്നതിതുമ്ള പാത്രത്ങര (0൩൩006 0 മ 092൮൭൩) 
രു തെടട്ടിയില് വെര്ളം, ഒരു മൊന്ത, സേല്പു്, രോഗ! 



രം 

യൂടെ മുറിയില് രമത്രിമുഷുവനും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള .ഒരു 
ചെറിയവിളക്ക്, രോഗിയുടെ വിവരം കുറിച്ചിടാനുള്ള 
ഒരു ചെറിയ നോട്ടുബുക്ക്, ഒരു പൂഷ'പാശയ (1076൦1 
96) ത്തില് കുറച്ചു പൂക്കഗ 

കിടക്ക രോഗിക്കു തനേ, ചുടു. ഏഗക്കാത്ത സ്ഥാന 

ത്തയോിരിക്ടണ?. ആവശ്യമെങ്കില് ജുനധുമം/ കരട്ട 

൯ ഇട്ടുകൊള്ളണം. മുറിയിലേക്കാവ ശയമുഭ്ള സാധന 

ഗ എല്ലാം ശേഖരിച്ചതിനു ? ശഷം രാഗയുടെ കിടക്ക ശ 
രീപ്പെടുത്തണം: 

രോഗിയുടെ കടിപ്പില് [1] ചവുടോളുവിരിച്ചു ആ 

തിനു മുകളില് ഒരു മെത്ത ഇടണം. മെത്ത രണ്ടര ഇ 

ഞ്ചില് കുറയാതെയും മൂന്നഞ്ചില് ക്രടദാതെയം ഘനം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കണം- മെത്തയയടെ മുകളില് ഒരു വിധിയിഭണം. 

വിഷിയുളെ നമു അരികം മമത്തയയുഭെ അടിയിമചേക്ക മ 

ടക്കിലെക്കണം. വിരിക്ക ഒരു സ്ഥപത്തൂം മുമൂക്ഷം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കരുതു”. കിടക്കയുടെ നടൂഭാഗത്തു രേ കമെഴ്ഴകശിച 

വിരിച്ചിടണം., ഒന്നാരരണ്ടോ ഗജുത്തില് ക്രട്ടുതല് അ 

തിനു നീളം ആവശ്യമില്ല, ക്കെഴ്ഴകുശിലക്കു മുള്ളില് ഒ 

രു വിരി ഇടണം. ഇതിനു കെഴ്ഴകു.രിലയുടെ അടിയിലു 

ള്ള വിരിയോളം നിളമാവശവകില്പ: മെഴ്കകുശിലയുടെ ത 

നേപ്പുതട്ടാതിരിക്കുന്നത 'നമയിട്ടാഥെ” മെച്ഛകുശിലയയടെ മൂ 

കളില് വിരി ഇടുന്നതു”, രോഗിയെ ജയ വരികൊന്നു 

പുതപ്പിക്കണംയ ഈ വിരയുടെ മുകളില് പൂതുപ്പും ഇട 
ണം, കമ്പിളി ശരീരത്ത ല് മൊട്ടമ്പാളുള്ള അസുഖ. ഇ 

ല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും കമ്പിളി ചിന്തയായി പചോചഛാതിരി 

ക്കുന്ന തിനുമാണ* അടിയില് വിരി മിടുന്നതു , ഉപ്പയേ? 

ഗിക്കുന്ന തലയിണ നല്ല മാര്ദ്ദല മുമളതം, നല വെളുളത്തു 

ണികെൊണ്ടുളള ലവിയ൯ (0൦൦7) ഉളളത്ുമായിരിക്ണം. 



ഥി. 

രോഗിയെ കടിലില് കിടത്തിക്കൊണ്ടു* കിടക്ക 
! 

ശരിയാക്കേണ്ട വാിധംം 

കഠിനരേ0 ഗബാധീതരാണെങ്കില് കിടക്കയില് എ. 

നേററിരിക്കുന്നതിനു പോലും അനുവദിക്കരുതു”, ആദ്യമാ 

. യി മെത്തയുടെ കിഴിലോട്ട് മടക്കിവെച്ചിരിക്കുനന വിരി 

യയടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവിടെനിന്നു സാവധാനത്തില് 

വലിച്ചെടുക്കണം, രോഗിയെ വളരെ സ്മൂക്ഷിച്ചു് കിടക്ു 

യുടെ ഒരു അരികില് ഒരു വശത്തേക്കുചരിച്ചുകിടത്തണം, 

മെഴ്ുകുശിചയും, അതിനു മുകളിലും അടിക്കും കിടക്കുന്ന 

വിരിയോടുക്രടി നെടുനീളത്തില് ചൃരുട്ടി രോഗിയുടെ ശ 
രീരത്തോട്ട തൊട്ടധിച്ചു വെക്കണം. പുതുതായി വിരിക്കഃ 

നുള്ള ഷിറവും: മെഗ്രകശിലയയം നെട്ടനിളത്തില് ചുരുട്ടിയ 

തമയിരിക്കണംം അവ മെത്തയ്യടെ മുകളില് വിരിച്ചു” ത്ന 

തിന്െറ ചുരുള “രോഗിയുടെ ശരീരത്തിന്െറ അടുത്തുകൊ 
ണ്ടുവരണം ഇതിനുശേഷം രോഗിയെ സാവധാനത്തില് 

തിരിച്ചു പൂതിയ ഷീററിന്െറ പുറത്തു കിടത്തണം. പി 

ന്നീട്ടം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഷീറവുകളു.ം, മെഴ്ചക 

ശിലയും മാറി പുതിയവയെ അതിന്െറ സ്ഥാനത്തു വി 

രിച്ചിട്ട കിടക്ക ശരിപ്പെടുത്തണം. 

$ രോഗിയുടെ മുടി 

രോഗിയുടെ തലമുടിയെക്കറിച്ച് ശരിയായ ശ്രഭ്ധ 

പതിച്ചില്ലകില് രോഗം ശമിക്കുമ്പോഗ തലമുടി ചിട 

പിടിച്ചും വൃത്തിഹീനവുമായിരിക്ും, തലയില് പേനും 

ധാരാളം കാണും, രോഗിയുടെ തലമുടി ദിവസവും ചിക 

മയും, 6രഷ്ചെയ്യുകയും വേണം. മു൯ വശവും പുറകുവ 



_ 50: 

ശധും തലമുടി നടുവില്ക്രുടി പകുത്തു' ഇരുവശവും ച്ച 
തത്വേകം ചികി രണ്ടു വശത്തായി പിന്നിയിഭണം, 

രോഗിയുടെ പല്ല”. 

സുഖശരീരിയായിരിക്കു മ്പോഗത്തേമപ്പാലെ തന്നെ 

രോഹിയായിരിക്കുമ്പോഴം ദവസം ഒന്നുരണ്ടു പ്പാവ ചം 

പല്ല തേക്കണം, ഓാരരാ പ്രാവശ്വധും ഭക്ഷണം കഴിച്ച 

തിനന്െറ ശേഷം രോഗി പൊട്ടാസിയം പചെ൪മാ൯ഗനേ 

ററ? ഇട്ട ചൂട്ടവെള്ളം കൊണ്ടു കുലുക്ഷ്കഴിയണം, 

സുഞ്ചിംഗ (8000൩2) 

ഒരു സ്പരഞ്ചാ, തോരത്തോ, കൈദയാ ഉപ്പയോ 

ഗീച്ചു” ഒരു ദ്രാവകം പുരട്ടുന്ന തിന്നാ” സ്പഞ്ചിംഗ്” എ 

ന്നു പറയുന്നതു”, സ്പഞ്ച" വളരെ മാര്ദ്ദവമുള്ള ഒരു സാ 

ധനമദണ്, കടലില് ജീവിക്കുന്നു ഒരു ജീവിയുടെ തോ 
ഭറണതത”. സ്പഞ്ചിങ്ങിന്നു പ്വെറും ചൂടുവെള്ളമോ, ത 

അത്തവെങ്ളമോ, ഉപ്പോ, സോഡാമയാചേത്തവെദ്ള മര, 

ചാരായമേോ, വിച്ച'ഫേ൯സില് എന്ന ദ്രാവകമോ ഉപ 

യോഗിക്കാം. രോഗിയായിരിക്കുദമ്പാഴം അരോശിയുാ 

യിരിക്കുമ്പോഴം ശരീരം ശുചിധയായിരിക്കുകയും, സ്വേദ 

നാളങ്ങഗ പൂറതത്തേകക തരാക്ളന്ന സുഷിരം അഗ്ര കൊട്ടു 

അടയാതിരിക്ക കയും ചെയ്യേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണ്, ജ്യ 

രബാധിതരുടെ പനി കായ്ക്കുന്ന തിനു, ശീതജലം൭ കാമണ്ടാ 

മഞ്ഞുകട്ടികൊ ണ്ടാ സ്പഞ്ചുചെയ്യു വാ൯ ഡോക്ടഠന്മാ൪ 

ഉപ.ദേശിക്കാറുണ്ടു”. 

ചൂടുള്ള കൊന്മോ, തനുത്ത വെക്ളംകൊരണ്ടാ 

സഴപഞ്ച്”ചെയ്യുന്നതു” താഴെപ്പറയുന്ന വിധമായിരിക്കണം 



റി: 

സ്പപഞ്ചു ചെയ്യുന്നതിനു മുയ്വെ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങ 

ഴം ശേഖരിച്ചലെയ്ക്കണം, രണ്ടുകുപ്പി തഞത്തെ വെള്ള 

മേ, (ഏതുതരം സ് പഞ്ചിലണോ നടത്തുന്നതു അതനുസ 

രിച്ചയിരിക്കണം ധെള്ളം) സ്വേപ്പ”, തവത്മാനുള്ള രണ്ടു 

തോര്ത്തു, ഒരു റബര്൪ഷീറവ൮് അല്ലെങ്കില് പന്ത്രണ്ടു ഇ 

ഞ്ച” നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു ശുചിയായ തുണിക്കഷണം 

. ഇത്രയും വേണം, 

റബര്ഷിററ൮ു* രോഗിയുടെ അടിക്കു കിടക്കയില് വ 

രിച്ചിട്ടു അയാഴ്ുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാററി ഒരു പൂതപ്പേം 
തുണിയേകൊണ്ടു മൂടണം. സ്പഞ്ചോ, ശരീരം തുടയ്ക്കാ 

നുള്ള തുണിയോ ഉപയോഗിച്ചു ശരീരത്തിന്െറ ഓരേ 

ഭാഗവും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം. വെളളം ധാരാശും ഒ.്ഗകി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കാത്തവ്വിധം മാത്രം സപാഞ്ചാ, തൃൂണിയാ 

ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ടു: ഓരോഭാഗത്തു. മുന്പോട്ടും പിറ 

കോട്ടം വളരെ സാവധാനത്തില് തേക്കുക, - ബലം അ 

ശേഷം ഉപയോഗിക്കുരുതു്, ഒരു ഭാഗം സ്*പഞ്മുചെയ്താ 

ല് ആ ഭാഗം തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിയതിനെറ ശേഷമേ 

വേറെരു ഭാഗം സ്പങ്ച് ചെയ്യാവൂ, 

ശരീരത്തിന്െറ വിവിധഭാഗങ്ങശ താഴെപ്പറയുന്ന 

ക്രമമനു സരിച്ചരവേണം സ്*പഞ്ച*ചെയ്യാ൯, തല, കഴ്ച 

ത്തു”, കയ്യ, നെഞ്ച്, വയറ", പുറം മുതുക്, കാലു”, പഠ 

ദങ്ങഗഗ അവസാനമായി ഗുഹ്വപ്രദേശങ്ങഗം 

ലവണനസപഞ്ചിംഗ” (911൩൦ 8001202100) 

പിത്തരോഗം പിടിപെട്ട വിളറി ശരീരത്തിലെ 
രക്തം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവക്കം, ശരീരം ക്ഷീണിച്ചവര്ക്കും 
അവരുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തസഞ്ചാരം വര്ഭ്ധിക്കുന്നതി 



2-5 

നദ് ലവണസ്ചങഞ്ചിംഗ് നപല്പതാണ്, ഇതിന്൯് ഉപയോ 
ശിക്കുന്ന വ്വെള്ളം തന്നുത്തമതാ, ചെവുമൂടുക്ളൂതോ തആച്ചാം, 

അതില് കുറച്ചു ഉപ്പ കലക്കണം, ഒരു ചേസി൯ ധെള്ള 

ത്തില് നാലാണ്സ് ഉപ്പ് മതിയാകുന്നതാണ്. 

ഷഷ്യാര ഗൂ ണമുള്ള സ്ററഞ്ചിംഗാ് നം 113൦ ദ000ലഥള്) 

ശരിരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെൊറിച്ചിലിന്നു” ഒരു നിവം 

രണമാമാണിതു”, ഒരുപാത്രം തഞത്തേ വെള്ളത്തില് ര 

ണ്ടും ഓണ്സു ബേക്കിംഗ് സോഡാ (൪൭10 800) ക 

ലര്ത്തുക. ചൊറിച്ചിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമ സ് ച്ചെ 

ഷ്ാവൂ. 

വിന്നാഗിരിയും ഉപ്പും ചേന്നമ്ള സാപഞ്ചിംഗ 

(ന്ന ൪ ദ 900൧൭൩) 

ക്ഷയരോഗികശക്കു രാത്രികാലങ്ങളിലുണ്ടാകന്ന വീ 

യര്പ്പിനെ. തടയാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയാണിതു”, ഖി 

നാഗീരിയും വെള്ളവും സമമായി _എട്ടത്തു നാഴി സമ്മി 

ശ്മുണ്ടാക്കുക, അതില് മൂന്നുനാലു കരണ്ടി ഉപ്പും ചേരക്കു 

കം ക്രട്ടതത വിയര്ക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ” ദ്തുകൊണ്ടു 

സ്പഞ്ചു ചെയ്യേണ്ടതു”, 

മദൃയസാരമര്ദ്ടനം. (11൨൦ ൭10101 71) 
1] 

ഇതു രാത്രിയില് ഉറക്കും വരാതിരിക്കന്നതി 

൭, രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങഗാക്കം ഒരു പ്പ 

രിഹാരമാണ് . ധാന്യങ്ങളില്നിന്നു” എടുക്കുന്ന ചാ 

രായവും (ഖ് ൭1001) വെള്ളവും സമമായി തല 

ത്രിയാണ” ജതിനു? ഉപയോഗിക്കുന്നതു്, തടിയില് 



ചം 

നീന്നെട്ട ഒന്നേ ഒരുതരം. ചാരോയം (൬റാഠി മ1റേവീാ വി 
 ഷകരമയേതാകയാല് അതു് ഉപരയാഗിക്കുരുതു”, വിച്ച 

ഫേസന൯കൊണ്ടുള്ള സ്പഞ്ചിംഗിെറ ഗുണവും ഇതു 

തന്നെയാണു. ഇതു വെള്ളത്തില് കലകക്കേണ്ട ആവശ്യ 

മീല്പ. ൂ 

ശരീരത്തിന്െറ ഈഷമാവു” അള.ക്കുന്നവിധം 

ശരീരത്തിന്െറ ചുട്ട് അളുക്കന്നതു” ഈഷമ൦മാപകം 

കൊണ്ടാണു”, മൂട്ട് അളുക്കനതിനുള്ള പ്രദയ്വകു ഈഷ'മാം 

പകത്തിന്നു ക്ലിനിക്ക തെര മോമീററര എന്നാണ് പേരു". 

ജീവനുള്ള മനുഷ്യശരീര ത്തിന്െറ ചുട്ട" 92910ല് കുറയു 

കയോ, 11017 ല് ക്രട്ടകതയാ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനാല് 

ഈ തെര്രമാമെററ൪ ഈ പരിധിയിരു മത്രമെ അങ്കനം 

' ചെയ്യച്പെടിട്ടു്ളു ശരീരത്തി (വായിലോ, കദഷത്തി 

ലൊ) ഇരിക്കു മ്പോഗ തന്നെ അതിന്െറ സ്ൂൂചന കുറിക്ക 

ത്തത്” 
രം സംയ 
ന 

. ന്നതു സൌകര്യമല്ല, രസം കയവിയ സ്ഥാനത്തുതന്നെ നില് 

ക്കു മെട്കില് ശരീരത്തില്നിന്നു” നിദ്ജിയശേഷവും ഈഷ 

മാവു കണക്കാക്കാംം അതിനാല് തെരമാമീറാറിനന്െറ അ 

ടിഭാഗതുതു വളഞ്ഞു ഇടു ത്മീയ ഒരു ഭാഗമുണ്ടു?, ഈഷ"മാവു 
വി കുട്ട മ്പോശ രവം അതിതക്രടി മുകളിലേക്കു കയവ൮ം., എ 

നി നാല് ഈഷ*മാവു കുറയു മ്വോശ തണ്ടില് അത്തു ഇൂട്ട 39ംകട 

നന തിരിച്ചപേരികയില്ല. അതിനാല് രസവിതാനം 
_ ശരീരത്തിലായിരുന്നപ്പേഴത്തെ സ്ഥാനത്തുതന്നെ നില്ക്കു 

ന്നു, രസം ഏതു സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നുമവേം 

അതു ശരീരത്തിലെ മുനഷ മാവിനെറ അളവറയിരിക്കും. 

വിണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന തിനു മുമ്പ തെര മമമോിററര് ബല 

മായി കുടഞ്ഞാല് തഞണ്മിച്ചെ രസം ബശബബില് കടകം, 

സാധാരണയായി ഈഷ്മാഖ്വിനെറു അളവു കണ്ടു 
പിടി ന്നതിനു വായിലെ, കക്ഷത്തിലൊ ആയിരി 



54. 

കളം ൭തെ൪ മോമീററര വെക്കുന്നതു”. കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളാ 
ണെങകീിീല് അവരുടെ അരയിചെ ഈഷ്മാവാണു് അളക്ക, 
ന്നതു”: തുട ശരീരത്തേട്ടേ ചേത്തുവെച്ച അവയുടെ ഇട 
ഷ്ാണ*” തെര്മേഃമീററ൪ വെക്കുന്നതു. രോഗികളുടെ മൂല 
ദ്വാരത്തില് തെര്൪ മോമിററര്ഖെച്ചു" ഉഈഷ്മാറവു അളക്കാ 

റുണ്ടു"'. 

ഉനഷ്മാവു” അളുക്കന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മു 

പും പിമ്പും തെര്മൊമെററ൪ നല്ലവണ്ണം സോപ്പും വെള്ള 
വും ഉപയോഗിച്ചു കഴുകണം സാധരണയായി ഉപയാ 

ഗിക്കുനനതാണെങ്കില് ഉപയോഗിച്ചശേഷം എതെങ്കിലും 

പൂതി നിഖാരണദ്രാവകത്തിരു (4.2018൦0%1൦ 8012൮0൧൩) 
മുക്കി വെച്ചിരിക്കും, വായിലാണ് തെരമൊമീഠറ൪ വെ 

൭൭ നതെങ്കില് അതിന്െറ ബഗബ് നാക്കിന്െറ അഭിയാി 

ലാക്കിയിട്ട് ചീറി നല്ലവണ്ണം കടി അടിപ്പിച്ചുകൊള്ളാ൯ 
രോഗിയോട്ട പറയണം. കക്ഷത്തിലെ, ഇടുപ്പ് പ്രമദശ 

ത്തെ തെ൪മൊമീററര് വഖെക്കുന്നതിനുമുമ്പെ ആ ഭാഗ 

ഞ്ങഗ നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു ഇണക്കണം, മൂചദ്വാരത്തിക്ലെ 

തനഷ"്മാവു അറിയാനാണ് ശ്രമമെങ്കില് ൭ ഭാഗത്തുവെ 

ക്യന്നതിന്നു മുമ്പെ തെരമേ.മിറററിനെെറ ബഗധബ തക 

റച്ചു വാസലയിന് പുരട്ടണം. വായിലെ, മൂലദ്വാരത്ത! 

ലെ ആണെങ്കില് രണ്ടുമൂന്നു മിന്നിട്ടില് കുറയാതേയും ക 

ക്ഷത്തിലേോ അരയ്യക്്േോം ആണെകില് ഏഗ്രമുതരു പത്തു മ? 

ന്നിട്ടുവരേയും, ചിലപ്പേഗോ അതില് ക്രട്ടതല് സമയവും 

൭തെ൪മെഠമ' ററ൪ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. 

രോഗിയുടെ ശരീരത്തിനെ ഈഷ”്മാവ? ഒാി 

൨൩േന രണ്ടു വ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറിയണം, അത്തു 

ഒരു ഗ്ര/ഫ് പേപ്പറില് അടഭയളപ്പ്പട്ടുത്തി ഈഷ മാ 
വിനെറ ഗ്രഫ് വരച്ചിടണം, ഈ ഗ്രാഹഫിരനനിന്നു 



റം: 

രോഗിയുടെ സുഖഃക്കഴിനെറ ഗത് ഏകദദശമായി മന 

 സ്തിലക്കോ൯ സ്വധിക്കുന്ന മാണ്, 

നാഡിയഭിച്പ* (101ദി 

ജവനികക ചുരുങ്ങമമ്പാഗ മൂചധമനിയിമച ഒ൭ 
രക്തം ഒഗ്രകുന്നും രക്തധമനികമാ ശ്ൃപ്പോഴം രക്താമൊ 

ണ്ടു നിറഞ്ഞാിരിക്കുകയാണ്. വിന്ടു. ജവനിക സങ്ക 

ചിക്കുമ്പോകഗ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധംന്യിതചക്കു കടടത 

ല് രക്തം പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിനരേ അവയുടെ ഭിത്തി 

വികസിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം ധമനികളിലുണ്ടാകുന്ന തുടിപ്പു 

ദേഹത്തിനെറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങിലേക്കും വ്വാപിക്കുന്നു, 

ഈ തുടിപ്പ്” ഹൃദയസ്പന്ദറത്തിന്െറ സംഖ്യയെ ത്ത 

ശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആരരാഗ്വവാനായ ഒരു മനുഷ്യനില് 

എഴുപ്പതോ, എഗ്രപത്തിരണ്ടേ: ആയിരിക്കും നാഡിയടാി 

പ്പ്. കുട്ടികളില് എണ്പതു മുതല് തൊണ്ണ്ൂവുവരെ യാ 
യിരിക്കും, തുടിച്ച് ശരിയായി അറിയാൻ സ്വധിക്കുന്ന 
തു മണിബന്ധത്തിലും തലയുടെ ചെന്നിയിലുമാണ്. ഡോ 
ക് ടറന്മാരും, നേഴ'സുമരുഃ ഉപമയശോകക്കുന്ന വാച്ചും 
മിന്നിട്ടും സെക്ക൯വും അറിയിക്കുന്ന തായിരിക്കും. നാ 

ഡിയടിപ്പ്” പരിശോധിദളന്നതുമൂലം ഫ്ൃദയത്തിരെറു 
വ്രവത്ത റത്തിനു തകരാറു ണ്ടോ എന്നു കണ്ടുപിടി ക്ടന്നതി 
നു സാധിക്കുന്നു. ശരിരാഭ്ധ്വാനം കൊണ്ടു നാഡി അഭിപ്പൂ 

കൂടം, ചില സുഖക്കേട്ടകമ പിടിപെട്ടതമ്പൊഗ നാഡി 
യടിപ്പ” ക്രടിയിരിക്കും. നാഡിയഭിപ്പ ക്രടുകയും കുറയുക 

. യൂം ചെയ്യുന്നതു ആരോഗ്യത്തിനെറ ലക്ഷണമറണ്. 

നാഡി അടിപ്പ” സാധാരണയായി എഴുചത്തിരണ്ടെ 
നു പറഞ്ഞുവരപ്പാ, ഹൃദയം ഒരുപ്രാവശ്യം സങ്കാചി 



നിലം 

ക്കയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു 8 സെക്ക൯വു 
വേണം, 1 സെക്കന്റു കര്ണ്ണ്ണിക സങ്കോ ചിക്കുന്ന തിനും, 
ട് സെക്ക൯ന്റ ജവനിക സങ്കോ ചിക്കുന്നതിനും, 3 സെക്ക 
൯൨൮ ഫ്ലൂഭയയം മുഴുവനായി വികസിക്കുനതിനും ഉപയോ 
ഗിക്കുന്നു, സ്ര്രീകളില് നാഡിയടിപ്പ” സ്വല്പ്പം ക്രടിയും 
കുട്ടികളില് വളരെക്ൂടിയുമിരിക്കും, നാഡിയടിപ്പ* എ 

കദേശം താഥെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രമം അനു സരിച്ചായി 

രിക്കും, 
റ 

ജനനസമത്തു് 1930 150 

! പ്രസവിച്ചു അധികമാകാത്തകഞ്ഞു?” 1220-10 

ഒരവയസ്സു പ്രായമുക്കൂതു 10190 

ഏട്ട വയസ്സ്' പ്രദയമുള്ളതു്” _ 80-90 

പ്രായപൂത്തിവന്ന സ്റ്. 65-80 

പ്രായപൂത്മിവന്ന പുയഷന്, 70-72 

പനി പിടിചെട്ടമ്പോശ ഒരുഡിഗ്രി ചൂടിനു പത്തു 

നാഡിഅടിപ്പ,ഖിതം ക്രടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതു സഃധം 

രണ നിയമമല്പാം. ചിലലപ്പാഗ സന്നിപാതജ്വരബാധ? 

തന്നു നാഡിയടിപ്പ” കുറഞ്ഞെന്നും വരാം, മരണംഭരഴുക്കു 

ന്ന സമയം ശരിരത്തിലെ ചുടു വളരെ കുറയുകയും നാഡ! 

അടിപ്പ” വളരെ ക്രടുകയും ചെയ്യും. 

വ്യായാമം, ശരീരത്തിലെ മുറിവുകശപ്പഴി ധാ 

രാളമായി രക്തം നഷ്ടപ്പെടുകം ചില വിഷദ്രാവകങ്ങഗ 

ഉള്ളില് ചെല്ലുക, മനക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുക, പദപ്പട്ടെന്നു 

ഭയം ഉണ്ടാകുക, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞശേഷം ഈ അ 

വസരങ്ങളിലെല്ലാം നാഡിഅടിപ്പ* ക്രടിയിരിക്കും . 

നാഡിഅടിപ്പ് ശരിയായി അറിയുന്നതിന് ഒഥരേം 



 ം 

കാല്. മിന്നിട്ടിലുമുള്ള നാഡിഅടിപ്പ” എണ്ണണം, അവയെ 

ലാം ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നെങ്കില് ഒരു മിന്നിട്ടില് എത്ര 

പ്രാവശ്യമെന്നു തെററുക്ൂടാതെ. കണ്ടുപിടിക്കാം, 
ി 

ശ്വാസേറചമഥ്വാസം, 

്. 

സാധാരണയായി ഒരു മിനിട്ടില് ശരശേരി പതി 

നേ? പ്രാപശ്വം ശ്വാസോഛ്വാസം നടക്കുന്നുണ്ടു , ശ്വാ 

സ്വേചമ്വാസം അറിയുന്നതിന് രോഗിയുടെ നെഞ്ചത്തു 

കൈവച്ചു നോക്കണം. ശ്വാസോച്വാസത്തിനെറ വേഗ 

ത അറിയയന്നതിന്നായിട്ടാണ” കൈ നെഞ്ചത്തു ഖെച്ചിരി 

കടന്നതെന്ന്" രോഗിയെ അറിയിക്കരുതു”, രോഗി അറി 
ഞ്ഞറരു പതിധുപ്പോലെയുള്ള ശ്വാസോചക്വാസം ചെയ്യാ 

തിരുനതേക്ഷ്ധം, 

. _ മലീന സധേനങ്ങഗ നിക്കും ചെയ്യല്. 

മലമൂത്രാദികളെ ഏത്രയുംവേഗം നിക്കം ചെയ്യണ്ട 

തു” മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്വത്തിനു ഏററം ആവശ്യമാകുന്നു, 
പകര്ച്ചവ്യാധികഗ പിടിപെടാത്ത ഒരാജില്നിന്നുള്ള മ 

ലമുത്രാദിക൦ അവ പിടിപ്പെട്ട ആള കള ടേതിനേക്കാഗ 

ആപത്തു കുറഞ്ഞതായിരിക്കും, കോളറാം, സന്നിപാതജ്വ 
രം വയററുകടാി മുതലായ സുഖര്ക്കട്ടകഗ പിടിപെട്ട 

ആടുകളുടെ മലം, മുത്രം, ൧൪൫1) മുതലായവയില്നി ന്ന് 

സുഖക്േോടടകഗാ പകരുമെന്നു” നിങ്ങള്ക്കു അറിയമമല്ലോ, 
രോഗിയുടെ മഖം പുറത്തുവന്ന” ലുടനെ €“ഫിനയിത? മുത 

ലായ പവിഷദ്രാവകങ്ങളെക്കൊണ്ടു താനേകുളെ നശിപ്പിക്ു 

ണം, രോഗികളടെ മലത്തില് ഈച്ചകശ ലന്നു പററാ 

തെ കഴി കഴിച്ച് അതിലിട്ടു" മണ്ണുകൊണ്ടു” മൂടണം 



ചം കം 

മലത്തിനെറ പുറത്തു കുറച്ച കുമ്മായം ഇടുന്നതു നന്നായി 

രിക്കും. കുളത്തിലോ, ആററിലോ മററു ജലാശയങ്ങളീ 

ലാ രോഗിയുടെ മര്ദ്ദിയേോം മലമോദമൂലം മലിനമമക്കു 

പ്പെട്ട വസ് ത്ൂങ്ങഗാ നനയ്ക്കുരുതു, അവയില് കാണപ്പെടു 

ന്ന അനുക്കശ വെള്ളത്തില് വ്യാപിക്കുകഷും, അതുചയോ 

ഗിക്കുന്ന ആളുകഗിക്കു ദീനം പകരുകയും ചെയ്യും. 

രോഗിയുടെ ആഹരരം (മപ 96%) 

പൂണ്ണുവും സമ്മിശ്രവുമായ (1൩1260 016) ഭക്ഷണം 
രോഗികശഗക്കം ആവശ്വമാണ്. എന്നാല് അതു ലഷ്യയവും 

വേഗം ദഹിക്കുന്നതും ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന്നു ജോലിക്കൂട്ടത 

ല് കെട്ടക്കുന്നതും അല്ലാതിരിക്കണം, സുചക്കടിനെറ 

ആരംഭഘട്ടത്തില് ആദ്വത്തെ ഭന്നേ രണ്ടോ ദിവസത്തേ 

ക൭ നല്ല മല ശോധനയുണ്ടായിരിക്കണം. തിളപ്പിച്ചാറി 

ച്ചധെള്ളവും, പഴങ്ങളുടെ ചറവും മാത്രമേ ആദാിവസങ്ങ 

റില് ഉപയോഗിക്കാറൂ 

രോഗികളുടെ ആഹരരം ദ്രാവകമായിട്ടുള്ളതെന്നും ഘ 

നത്രപത്തിലുള്ളതെന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം, 

ദ്രാവകഭക്ഷണം 

പാലു", മുട്ടവെള്ള, തൈരു”, പ്പഠാല് വിരിച്ചതു', ച്ച 

ഗങ്ങളുടെ ചാറു“, കുഞ്ഞിവെള്ളം, ബാരലിവ്വെള്ളം, കട്ടി 

കുറഞ്ഞ സൂപ്പ്. 

ഫഏനരൂുപത്തിലുള്ള ആഹാരം: 

ഓട്ടമില്, നെല്ലരി, ചോളം, സൂചി ജവ കു൮ 
ക്കിയതേം, കുറുക്കിയ കഞ്ഞിയോ, പകതിവേധിച്ചമുട്ട, 



റ 

വേവിച്ച ഫലങ്ങഗ, ഇളയ കോഥിക്കുഞ്ഞിനെ പാഠാകേംചെ 
യ്തു", ഗോതമ്പപ്പം ഇവയാണ്ട്, 

ലട നല്ലവണ്ണം വേവില്ല രോഗികശക്കു കൊളട്ടക്കുരു 

തു", താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലും പാകം 

ചെയതൃകൊടുത്താത അതു വേഗട ദഹിക്കുന്ന ഒരു ആ 

ഫാരമായിരിക്കും, 

1) ഒരു പാത്രത്തില് ഖെള്ളം തിളപ്പിക്കണം, തിള 

യക്ുന്ന വെള്ളത്തി മുട്ടയുടച്ചു” ഒഥിക്കണം. തെളിഞ്ഞുകാ 

അുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലം ധവെള്ളനിഠമായാലുടനെ പ്ചെള്ള 

ത്തില്നിന്നെട്ടക്കണം, ഇതു രോഗാികശക്കു്” ആഹാരമം 

ക്കാറൂന്നതാണു. 

2) തിളച്ചവെള്ളം കുറച്ചെടുത്തു അതില് മുട്ട പൊട്ടി 
കാതെ പതാനഞ്ചുമിന്നിട്ടുനേരത്തേക്കു” ഇടണം, പിന്നി 

ടട" എടുത്തു മുട്ട ഉടച്ചുനോക്കിയാല് അതിന്െറ ഉഗ്ഭാഗം 
മുഴുപ്പനും കുഴമ്പപരുവത്തില് കാണപ്പെടും, ഇതിനു എ 

2“ജെല്ലി (112ഇ 16117) ന്നു പറയപ്പെടുന്നും എജെ 
ല്ലി ലേഗം ദഹിക്കുന്നതാകയാല് രോഗികശക്കു വളുരെന 

ല് ഒരു ആഫഠരമാണ്ം 

) മുട്ടയുടെ ഒരററം ചെവൃതായി തുറന്നു (ദ്വാരമുണ്ടാ 

ക്കി) ധെള്ള മുഴുവനും ഒരു പാത്രത്തിശ ഒഴിച്ചു നല്ല 

ണ്ണം അടിച്ച പതയാക്കിയശേഷം ചുവന്ന കരുവ' അതി 

ല് ഒഴിച്ചു പിണ്ടും അടിച്ചു പതയാക്കേണം. പിന്നിട്ട അരു 
പം പഞ്ചസാരയും, ഒന്നോ രണ്ടോ കടച്ചക്കയുടെ (0129 
മൂാ0196) ചാവുംചേത്തു അധഗ്ലാസ്സു" പാലിലോ, പഴത്ത। 
നെറ ചറിലോ (ധി വി06) ചേത്തു രോഗിക്കു കെ. 
ഴുക്കണം. ഇതിന്നു” എഥ്' നോ" (1022-20) എന്നണ് 

ചേരു, ഇതും വേഗം ദഹിക്കുന്ന ഒരു ആുഫ്ാരമാണ , 



പം 

മുട്ട ജലം (1122 ൦൮67) 

തിളപ്പിച്ചാറിച്ച ഒരു റ്വാസ്സ് വെള്ളത്തില് രണ്ടു മുട്ട 
യൂടെ വെള്ളമാത്രം ഒഴിച്ചു കലക്കി അതില് കുറച്ചു ചെറു 

നാരങ്ങാനീരു ചേര്ത്തു” രുചിപ്പെടുത്തണം, തആതതിഡാര 
മേ, രക്തംപോക്കോം, ആമാശയത്തിന്നേം, കുടലിനോ ക 

രിനതരമദയ എന്തെങ്കിലും രോഗമോ തആആണെങ്കില് മുട്ടു 

ലം മാത്രമെ മിക്കവഠറും കൊട്ട ക്ട കയുള്ളൂ. 

ഏത്ത പ്രറയത്തിലുള്ള രോഗികള്ക്കും പൊടിയരിക്കു 

ഞ്ഞി ഒരുത്തമാഹാരമാണു*, നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചാറിച്ച 

' പാല്, ചൂടുവെള്ളത്തില് കഴ്ണക്കിയ പഥഴവര്റ്റുങ്ങള്, കവ 

മാവുകഞ്ഞാ, മൊരിച്ച റൊട്ടി മുതലായവ രോഗികശക്ഷ 

ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആഹരരങ്ങളാണ്', ചുവന്നുക്ളി, വെ 

മുത്തുള്ളി, നല്പമുഭക്, ഇഞ്ചി, പൂളി, ക്രടുതരല് ഉപ്പൂചര൪ 
ത്ത സാധനങ്ങഗ, കേക്കു, മിട്ടായി മുതലായവ രോഗിക 
ശ്ര നിശേഷം വര്ജിക്കണം. കുഞ്ഞിയുടരെക്രടെ നാരക്ങാ 

ഉപ്പിലിട്ടതു കൊടുക്കും. ര് 

വസ്തിവെക്കുന്ന വിധം. 

വസ്ധിവെക്കുന്നതു്”. വ൯കുടലിരെറ ഒട്ടവിലത്തെ ഭാ 

ഗത്തേക്കും സ്വപ്പുവെള്ളദമാ ഗള വറിനോ കടത്തിവി 

ട്ട" മലബന്ധം നീക്നതിന്നേം ബോധമില്ലാതെ കിടു 

ന്ന ഒരു രോഗിക്കു ഭക്ഷണം കലരന്നദ്രാവകം കുടലിന്നക 

ത്തേ. കുടത്തിവിട്ടന്നതിന്നേോം ആകുന്നു എനിമാവെക്കു 

ന്നതീന്നു അഞ്ച് അംഗുലവ്വാ വത്തിലും -പപത്തോ പതി 

നൊസേം അംഗലം ഉയരത്തിലും, തകരം കൊണ്ടോ നാ 

കം വൂശിയ ഇരുമ്പുകൊരണ്ടോയുള്ള ഒരു പാത്രവും ഒരു എ 

നിമാക്കുഴലും ആവ .ര്വമുനണ്ടു”, എനിമക്കഥഗൽ റബര് കുഴ 



ക 
ഗ് 

ലായിരിക്കും, അതിണൊ ആഅാറം (02216) ഒരുതരം 
ബ൪ പ ശകൊണ്ടു? (ഴധി097016) ഉണ്ടാക്കപ്പെടിട്ടു മുള മതാ 
സ്പടികം കൊണ്ടുള്ള മേം ആയിരി ഭം, എല്ലാവരുടെ 

യും വീട്ടില് ഈ 'ഉപ്പകരണം ഉണ്ടായിരിമക്കണ്ടതു് പള 
'രെ ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികഗാദള ചെറിയ കുഴ ഉപ 

റ യോഗിക്കണം, എനിമാ കൊട്ടുദഭാന് ഉപയ ഗിദടന 

വ്വേള്ളം തിളപ്പിച്ചതായിരിക്കണ., മലര്൪।ന്നാ, ഒരുവശം 
തീരിഞ്ഞോ കിടക്കുന്നതാണ് എനിമ വെദനതിന്നാ 
സൌകയ്യം, 

കുറച്ചു മസാപ്പ മുപ്പത്തിഅഞ്ച് ഭാസ് ചൂട്ടചെമ്ള 
ത്തിരു കലക്കി എനിമ പത്രത്ത!മ ( ലദ൩മ ദേ) ി 

ഴിക്കണം, കുഴചിന്ൌ അറാ താന്നു ഷറച്ഛ വെള്ളം ഒ,. 

റി; കടത. 'ഇതുമൂപംകുഥചിമച വാഠു മുഴവനും പൂ 
ക റത്തുകള്യയന്നതിന്നു' സാധിഭഭനു വെള്ള. ഒധിച്ചുവെച്ച 

എനിമാപാത്രം കിടക്കയിയനിന്നു ഏ ദേശം മുന്നടി തുയ 
_ രത്തില് കിളത്മി പിടിക്കുകയോ വെയ്തുകയോ പചേണ. 

വെള്ളം പുറത്തേക്കു പോകാതിരിക്കാ൯ റബര്കഴലിണ്െറ് 

അറുറം മുവൃക്കി പിടിച്ചുകൊള്ളണം. റബരകുഗചിനെറ 

് അററത്തുള്ള കഥലില് കുറച്ചു വംസ്മെലനേഃ ശുദ്ധമായ 

ലം: എണ്ണുയേ? പുരട്ടി അതിനെ മുലദ്വാരംവഥി മലവാഹാിഹി 
റ യിലേക്കു കടത്തുക, ഇ ധമിന്നുതശഷം റബര് ഷഗരല് അയച്ചു 

 . വിട്ടു: വെള്ളം അകത്തേക്കു കടത്തിവിടുക. കറ്റിനമായ 
വ്വേദനയുണ്ടാകുന്നപ്പക്ഷംവ്വേദന ശമിക്കു ന്നതുവ്വ൭ വ്വൈക്ളം 

അകദുത്തട കടത്തിവിടാതെ റബര്൪ഷഥല് മതെക്കിപ്പിടി 
ച്ചുകള്ളുക. രോഗിയെ ഒരു കെഗ്രദ ശില യി ചാ, റുബ്ബ . 

 “രഷീററിചോ കിടത്തണം. വെള്ളം അകത്തേ. കടത്തി 
 പിടുമ്പോഗ അസുഖം തോന്നുന്നെടംില് ദീര്ഘമായി ശ്വാ 

സോഛ്വാസം ചെയ്യിക്കണം, മ്വെള്ളം മുഴവനായേഃ മി 

വറു മോ അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ വിസര്ജ്ജന 



- 02. 

ത്തിനുള്ള ആഗ്രഫത്തെ തടയണം, വെള്ളം അകത്തു കട 
നുകഴിഞ്ഞതാിന്െറ ശേഷം വയറു” നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി 
ക്കൊള്ളണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു” കുടരു ശരിയായി ശു 

ദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്നു സഹമയമമണ്.: ) 

കാലപ്പഗക്ക.ചെന്ന മലബന്ധത്തിനു” കുറെ ദിഖ്വസ 

ങ്ങശ് തുടര്ച്ചയായി എഴുപതോ, എണ്പതോഡിള്ഗ്രി ൧൮ 

ടുള്ള വെള്ളം ഉപരയാഗിച്ചു് എനിമ) നല്കുന്നതു നല്ല 

തായീരിക്കും. ന്യൃയരമാണിയാൃ, ടൈഫോയിഡ് ന്നി 
രോഗങ്ങഗ പിടാിചെട്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ചുട്ട വ 

ജരെ കൂടുതലാണെങ്കില് ചൂടുവെള്ളം ഉപമയാഗിചു് ഏ 

താനും മിന്നിട്ടനേരം എനിമാ കൊട്ടക്കന്നതു” പ്രദയാജന 

കരമഃണ്. അതിസാരമുള്ള രോഗികശക്കും ചൂടുവെള്ളം 

ഉപ്പയോഗിച്ചാണ* എനിമാ കെട്ടേക്കാവുള്ളതു”, യചറിയ 

കഞ്ഞുഞ്ങഗിക്ക തെത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു” എനിമാന 

തകുന്നത്ു” ആപല്ക്കരമാണ്ു, 

ചോദ്യങ്ങള്. 
കു 

1 രോഗിക്കുള്ള മുഠി സജങീചരിക്കേണ്ടവിധവും അതില് വോ 

ണ്ട തുപചകരണങ്ങളുടെ വിധവും പഠയുക, 

2 രോഗിയെ കട്ടിലില് കിടത്തി ണ്ടും വിരി മാഠധന്ന 
തെങ്ങിനെ 

3 രോഗിയുടെ മുടിയും, പലും തുുചിയായി സുക്ഷിക്കുന്ന തെ 

ഞ്ജിനെ? അതിന്െറ ആവശ്യകത ഏന്തു” 

4 രോഗികളെ സ്്പഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഏന്തു” വി 
വിധതരം സ ചഞ്ചിങ്ങു നടത്തുന്ന വിധം വര്ണ്ണിക്കുക. 



ട്. 

ടട രോഗിയുടെ ഉഷ മാവു”, നാഡിയടിച്പ”, ശ്വാസേഷ്വം 

സം ജവ അകൃക്കുന്നരതെങ്ങിനെ? 

6 രോഥാിയുടെ ഉക്ഷണം പാകംചെയുന്നവിധം പറയുക, 

റ് “വസ്ത്രിവെക്കുന്നവിധം വിവരിക്കുക. 

അദ്ധ്യായ ച 

വേദന ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഫലപ്പദങ്ങളായ ചില 

പരിഫാരമാഗ്ലങ്ങള്. 

ഒത്തണംവധഡ്യുല് (70൩൩൧10൩) 

ഒത്തണംവഷ്ക്രല്, രേഗചികിത്സയില് ഏററവും 

ഫലപ്രദമായി ജലം തുപയോഗിക്കുന്ന മരരഗ്ലങ്ങളില് ഒ 
ന്നാകുന്നു, ഭത്തണംലയ്ക്ന്നതിനു ഏററും പററിയ തുണി 

കട്ടിയുള്ള ഹ് ളാനല് (1൭൧൩൦1) ആണു്, .ഒരു ഫ്ളനേല് 
പൂതപച്പൂകൊണ്ടു” രണ്ടു ജോഡി ഒത്തണത്തുൂണിയുണ്ടാക്കാം. 

ഫ് ളാനല് പൃതപ്പിനു പകരം ആട്ടുരോമംകൊണ്ടുള്ള ഏതു 
_ - തുണിയും ഉപരയാഗിക്കാം, ഭത്തണത്്തുണിയ്ക്ക് മൂന്നടി നിള 

വും അതേ വീതിയുമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു” സൌകയ്യപ്രദമാ 
യിരിക്കും, 

ഭത്തണം വെയ് ക്കുന്നതിന്നു വാവിസതാരമുള്ള ഒരു 
പാത്രത്തില് വെള്ളംതിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, മൂന്നു തു 
ണിഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു” ഏററം ഉത്തമമാണെങ്കിലും, രണ്ടെ 
ണ്ണംകൊണ്ടും കായ്യ്ംസാധിക്കംം, 



ച 04... 

തുണി നെടുകെ മടക്കി അതിന്െറ രണ്ടററത്തും ഓ 

രേ കൈകൊണ്ടു പിടിച്ചു" തിള ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെ 

ആളത്മില് അതിനെറ മജ്ധ്യഭാഗം മുക്കുക. തുണി ശരിയാ 

യി നനയുമ്പോഗ അതു വെള്ളത്തില് നിന്നെടുത്തു” നല്ലവ 

ഇ്ണ൦.പിഴിഞ്ഞു മുവൃക്കി രണ്ടററത്തും പിടിച്ചു” വേഗത്തി 

ല് വലിക്കുക, വീണ്ടും രണ്ടററവധും പിടിച്ച പിഴിഞ്ഞു 

മുവക്കി മുന്പിലത്തേപോചെ ഒന്നുകൂടി വലിക്കുക, ഇങ്ങ 

നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു: തിളച്ച വെള്ളംകൊണ്ടു” കയ്യിനു 

ചുട്ട തട്ടുന്നില്ലെന്നുമ്ളതു കടാതെ തുണിയില് ഈര്പ്പം ഒട്ടു 

മില്പഠത്ത വിധത്തിരു അതു പിഥഴിഞ്ഞെടുകകാ൯സാധിക്കുക 

യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള വേറൊരു തുണി നിവ 

 ത്തിയിട്ടു" അതില്. ചുടുള്ള തൂണി പൊതിഞ്ഞു” വേദനയു 
ള്ള ഭാഗത്തു വെയ്ക്കുക, ആദ്യമായി ഒത്തണംവയ് ക്കു 

മ്പോഗ നനയാത്ത രണ്ടു മട തുണി രോഗിയുടെ ശരീര 

ത്തില് വേദപയുള്ള സ്ഥലത്തു ഇടിട്ടമവേണം മുരംഭികാ൯ 

ഭത്തണംഖവെച്ചു പരിചയിച്ചുകഴിഞ്ഞാരു ഒരുമഭക്കു തുണി 

' മത്രിയാകും. തെലി പൊള്ളിപ്പോകത്തക്ക ചുട്ട ഉണ്ടായി 

രിക്ുരുതു”്, തുണിയില് അടങ്ങിയ രിക്കുന്ന ജലത്തിന്െറ 

അളവനുസരിച്ച്" അതിന്പെറചുടും ഇരിക്കുന്നതണോ”, ജൂല 

അധികമായിരുന്നാല് ചുട്ടം അധികമായിരിക്കംം 

നട്ടെല്ലിന്നു* ഒത്തണം വയ ക്കുവാന് ള്പയോഗിക്ക 

ന്ന തുണിക്ക് ആറേ, എട്ടോ ഇഞ്ച് വീതിയും അതിയെറു 

ഒരററം മുതല് മറേറഅററംവരെ എത്തത്തക്ക നീളവും ഉ. 

ണ്ടായിരിക്കണം: നെഞ്ച്, ഉദരം, കരഗ, കുട 

ഈ അവയവങ്ങഗക്കു കുട വെയക്കാ൯ ഉപ്പയോ 

ഗിക്കന്ന തുണി വതി ക്ര്ടിയതും നീളം കുറഞ്ഞതുമാ 

യിരിക്കണം, ചുട്ട" അസഹ്യമായി തേന്നുന്നപക്ക് 

ഒരു ശരൂവാലകൊണ്ടു ശരിരത്തിലെ നനധു തുഭചുകള 



പ 008-- 

യൂവാനഴയി ചൂടുള്ള തുണി ഒരു സെക്കന്ഡ് നേരത്തേക്കു" 
മറേറി തുടച്ചതിന്നു ശേഷം ത സ്ഥാനത്തു ഉട൯തന്നെ ലെ 

ച്ുകൊള്ളുകയ്യം വ്വേണം, 

സാധാരണയായി മൂന്നുമുതല് അഞ്മുവരെ മിനിട്ടുകഗ 

ക്കൊരിക്കല്. വീതം ഭത്തണത്തെ മംററിമാററി ഇട്ടുകൊള്ള 
ണം, വേദനയ്ക്കു ശമനം കിട്ടുന്നതിന്നു” ഒരു പ്രാവശ്യം 

 മുപ്പതുമുതല് അറുപതു മിന്നിട്ടവരെ അതു” ചെയ്യേണ്ടിഖ 

രും, എങ്ങനെയായഥലും ഒത്തണത്തിന്നു” ഉപയോഗിക്കു 

ന്ന തുണി നല്ല ചൂടുഭ്ളതായിരിക്കണം. 

മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം വേദനകശക്കും ഒത്തണംകെ? 

ണ്ടു” ശമനം വരുത്താം, അതിനാല് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന 

തു” ഒരിക്കലും ദോഷകരമല്ല. ഭാരോ പ്രാവശ്വധും ചൂടു 

പ്രയോഗിച്ചതിന്നു ശേഷം അരുപസമയത്തേക്കു തണ്ടപ്പഠ 

പ്രയോഗിക്കുന്നതായാല് പലപ്പേോ്ംം ക്രടടതല് ഗുണം സി 

ഭിക്കുന്നതാണ”ം ഒരു നദരൂവാല തരുത്തവെള്ളത്തില് മു 

ക്കിപ്പീഥിഞ്ഞ* ചൂടുപ്രയോഗിച്ച ഭാഗത്തു” ഏതാനും നിമി 

' ഷനേരം ഇട്ടേക്കണം, പിന്നിട്ട് അതു എഴുത്തുകളഞ്ഞിട്ട 

ശരീരം വേഗത്തില് തുടച്ചുണക്കുകയും വീണ്ടും ഒത്തണം പ്ര 

യോഗിക്കുകയുയം ചെയ് ക. 

ഹോട്ട്” വാട്ടര് ബാഗ്, (110 79൦7 0൭൭ 

. ഒരു റബര്൪സഞ്ചില് ചുടുജലം നിറച്ചുവെച്ചാല് അ 

, തിറ കൂട്ട” വളരെനേരം നില്ക്കുന്നതാണ്. അതുഈ 

രപ്പമുള്ള ഒരു കഷണം ഫള0നലില് പൊതിഞ്ഞു” ഭത്തണ 

മായി ഉപയോഗിക്കും, സാധാരണയായി നനധോോട്ടക്ര 

ഭീയ ചുട്ട" നനവില്ലാത്ത ചൃടിനേക്കാഗ ശക്തിയും ഫ 

ലപ്രദധുമാു. നടുലേദന, പടുഖ്വെദന, വയറവു വേ 



1, 

ദനം ആരത്തചം സ ബസ്ധിച്ചുള്ള വേദന ഇവങ്യെപ്പറം 
ഹോട്ട് വാട്ടര ബാഗിനെറ ആവശ്യം ഒഗിച്ചുകുടാ൯ പാ 
്ീല്പാത്ത ഒന്നാണ്, 

സഞ്ചിയുടെ മൂന്നില് ഒരു ഭാഗം തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ള 

ത്താല് നിറയ്റ്തുകയും, അതിന്നു ശേഷം വെള്ളത്തിന്നു മുമ 

ഗാജഭാഗത്തുമ്ള സഞ്ചിയുടെ വശങ്ങശ ഒന്നിച്ചുചേര്ന്നു അമ 

ര്ത്തുകുയും ചെയ്തു അതിലുദ്ള നിരാവിയും വായുവും പൂ 

റത്തുപോകും, അതിന്നുശേഷം സഞ്ചി അതിന്െറ അട 

്ുകൊണ്ടു്' മുവൃക്കി അടച്ചുകൊള്ളണം. പാദങ്ങളില് വ 

സക്തുമ്പേശ ഒരു ഫ് ളറനല് തുണിയില് വഞ്ചിച്ചൊതിഞ്ഞു 

കൊള്ളണം. രോഗിക്ക് സുദബോധമിപ്പാത്തരപ്പ ഗം ശരീ 

രം പ്പൊള്ളിപ്പോകാതെ നല്ലവണ്ണം സൂംഷിച്ചുകൊള്ളുണം, 

പ്രലേപം (12021106) 

വ്വചേപം ഉപയോഗിച്ചാൽ അധിക ഉനരത്തേക്കു ന 

നവുള്ള മുട” അതു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്തു് കിട്ടുന്നുതാ 

ണ്, പ്രലേപം സാധാരണയായി ലിന് സിഡ് (118690) 

കൊണ്ടാണു” ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു”:. അതിന്നു ദഗാതമ്പും അ 

രീമാവും ഉപയോഗിക്കും, ലിന് സിഡ പൊടിയോ ഗോ 

തവ്പേട അരീപ്പ്പൊടിയോ എടുത്തു വെള്ളം ചേത്തുറല്പ പ 

ശപോലൈ കുറുക്കി എടുക്കണം, 

പ്രചേപം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തിന്െറ വലിപ്പത്തി 

നനു സരണമായിട്ടുള്ള ഒരുകഷണം കാലിക്കോ (02110) 

എടുക്കണം, കുവൃക്കിയ പ്രദലപം ചൂടോടെ കാലിക്കോ 

യില് പരത്തണം, ഒരിഞ്ച? ചുററുപ്പടടം സ്ഥലം ഇട്ടിരി 

ക്കണം, കുറുക്കിയ സാധനം കട്ടകെട്ടാതിരിക്കുന്ന തിന്നു" 

കാലിക്കോയിലേയ്ക്ക ഒഗാിക്കദമ്പാഗ ഇള കരിക്്ടൊണ്ടിരിക്ക 



ക് 

റ് 

ണംം പരന്ന, മൂരച്ചയില്പാത്ത ഒരു കത്തികൊണ്ടു 

_ൂഭയില. കാലിക്കോയില് അത്തു പരത്തണം, കലോ 

ക്കോയുടെ അരുധു” അകത്തേധ്ക മടക്കണം, ഇതിരെറ ചു 

ട്ട്” ചഹിക്കത്തക്കതം ണോയെന്നു കയ്യിലോ, ചെകള്ളയ്ക്കോ 

വെച്ചു നേംക്കണം. വഹിക്കത്തക്കു ചുടാണെങ്കില് പ്രലേ 

പം കട്ടിയുള്ള ഒരു പഞ്ഞിനൂല് തുണികൊണ്ടു (1൭0൩99) മൂ 

. ഉണം, ഇതാിന്നശേഷം ചുടുവക്കണ്ട ഭാഗത്തു” ഇതു വെ 
ക്കണം, , 

അരിമാവു” കറക്കി പതവും മററും പചെറതിയാറുണ്ടു " 
പരു വേഗം പഴകുനതിനും, അതിന്െറ വേദന കുറയു 

4 ന്നുതിന്നും ഇതു ചെയ്യറവുണ്ടു". 

വരുക്കഗം . 

ത്വക്കിന്ന നിരന്ന് വീര്ത്തു അതിനുള്ളില് പഴയ 
 പ്പോടുക്രടിയിരിക്കുന്ന ഒയതരം രരാഗമാണു* പരു. അനു 

- ക്കാ സ്വേദപാണ്ഡുങ്ങളെ ബൊധിക്കുന്നതിന്നാലറണ് പ 

രുക്കഗ ഉണ്ടാകുന്നതു. പരു പഗ്ര.ട്ടെമ്പേോഗ അതിന്െറു 

നടുവില് ഭരു ആണിയും" ച്യാവുപാടും പപഴ്ചപ്പും, ഇത 
_ നെ ചെതഞ്ഞിരിക്കുന്ന കട്ടിയുള്ള തെലിയുമുണ്മായിരി 
&; ക്കം, പരുവു” വലുതാകമ്പ.ഗ തൊലി വലിയുകയും വ 

നം ലിയ വേദനയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ടി൯ച്ചര ഓഫ്” ആ 

 “ യോഡീ൯ പുരട്ടി വേദന ശമിപ്പിക്കാം, ബോറിക്കു"ആ 
സീഡ് ഇട്ട ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു ചുടുപിടിച്ചാല് പരുവു* 

വേഗം പഗ്രക്കുകയുംവേദനസയ്ക്് എളുപ്പം ശമനം വരുകയും 

ചെയ്യും, പഥുക്ുന്നതിന്നു അരിമാവു” കുറുക്കി വെച്ചുകെ 

ട്ടന്നതും നല്പതാണ്. ആണിയും, വരു പൊട്ടി പപ്പു പു 

ത്തു പോക മ്പോഗ മുറിവു” കരിയുകയും പരു പൊറുക്കുക 

യം ചെയ്യുന്നും ചീലപ്പേോഗ ഡോക് ടറെകൊണ്ടു" കീറി 
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രക്കുണ്ടതായും വന്നേക്കാം, പരുവില്നിന്നുള്ള പഴ്പ്പ്” ശ 
രീരത്തിനെറ മറവുഭാഗങ്ങളിലേ, അന്വ ഒരാളിനെറ 
ശരീരത്തിലോ പൂരണ്ടാല് ശരിരത്തിനുള്ളിലേക്കു” സ്വേ 
ദനാളങ്ങളല്ക്രടെ അദരക്കഗ പ്രവേശിക്കുകയും, അവ, 
ചുറവുപാടുമുള്ള കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് പംഴപ്പുണ്ടാക്കി 
പ്പരുവിന്നും കാരണമമക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പരു പൊട്ടി 
യാല് അതിന്െറ ചലംപുരണ്ടമെ ഭാഗം മുഴവനും കാര് 
ബോളിക്കാ ലോഷ൯ കൊണ്ടു കഴുകണം, 

ചോദ്വങ്ങള്. 

1 ഒത്തണം വഷ്ക്ല് , പ്രലേപം (10109) ഹോട്ട്” വാട്ടർ ബാ. 

ഠാ” ഇതിനെക്കുറിച്ചു നി ങ്ങംക്കറിയാവുന്നതെഴുതുകു 

ഉ ശരീരത്തില് പരു വരുന്നതിഒ൯റ കരണം ഏന്തു % പരു 

വിന്നു വേദനയുണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ; [വേദന ശമിപ്പ്യിക്കു 

തിനുമു മാര്ഗ്ഗം പറയുക. 

3 ചരുവിഒന്റ ചലം ദേഹത്തി൭ന്റ മററ ഭാഥാങ്ങളില് വുര 

ണ്ടാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഭോഷം എന്തു? അതു പുരണ്ടാല് ഏന്നു 
ച്വെഷ്കൂണം. 

അദ്ധ്യായം ് 

പ്രഥമ ശുശ്രംഷ. 

ബ്ന ചഷ്നഹു) 

പെട്ടെന്നു ആപത്തു സംഭവിക്കുകയോ രോഗ് 

വോധിക്കുകയോ ചെയത ഒരാളിന് ഡോക്ടര വന്നെ 



പ. 0൮ ..... 

തുുന്നതിനു മുമ്പു്, തല്ക്കാലം കിട്ടാവുന്ന ഉപകരണ. 

ക്കൊണ്ടു ചെയ്യാവുന്ന ശുശ്രുഷയ്ക്കാണു' പ്രഥമശുശ്കഷ എ 

ന്നുച്പറയുന്നതു”, എല്ലാ മനുഷ്വരക്കം ഇതുപോലെയുള്ള ആ 

പത് സന്ധികശ് ഉണ്ടായി എന്നു വരും, അഥവാ, മററുള്ള 
വര൪ക്ക൦” ഉതു അന്ുഭധമാകന്നതു കണ്ടു എന്നും വരാം, ചി 

ലപ്പോശ നിസ്സ്രരത്ങളുായ ചില ആപത്തുകളും വേണ്ടവ 

ണ്ണം പ്രഥമ ശുശ്രഷ ൭൧.യ്യായ്കയാല് ആപത്കരങ്ങളുാ 

യ്യി പ്രരണമിച്ചേക്കാം. എലപ്പാഴം ഒരു ഡോക്ടരുടെ സ 

ഹായമോ ഉപപദേശരമമാ ലഭിച്ചു എന്നു വരുന്നതല്ലാത്തതി 

നാരു രോഗിയുടെ സുഖപ്രാപ്ൃി നാം ചെയ്യുന്ന പ്രഥമശു 

ശ്രഹ്യെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുനു അതുകൊണ്ടു? യാദ്ദശ്ചിക 

മായി വരുന്ന ആചതൃതുകഗക്ും രോഗങ്ങഗക്കും ഏതുവിധ 

മാണ് ശരിയായ ആദ്യശുശ്ര,ഷ ചെയ്യേണ്ടതു” എന്നു അ 

റിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു അതന്ത്ധപേക്ഷിതമാണ്, 

ഉളുക്് (9൮൩1൧) മാംസപേശികളെ പെട്ടെന്നു 

തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടോ ഉട. ഭക 7 ഉണ്ടാകുന്നതു" കണ 

അല് മണിബന്ധം തുടങ്ങിയ സന്ധിബന്ധങ്ങളിലാണേ് ] 

ക്കുക സാധാരണ പററാറുള്ളതു”. അസ്ഥിസന്ധിയിര 

ഉളക്ക ഉണ്ടാകുമ്പോഗാ അവിടെയുമ്ള അസ്ഥികഠ പ്ചെട്ടെ 
നു മവേരപ്പെട്ടുകയും അസ്ഥിബന്ധം വല്ലാതെ വലിയുകയും 

കീവൃകയും അതിരുനിന്നു” ചേര ഒലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നും 
ഇങ്ങനെ ഒഗ്രകുന്ന രക്തം അസ്ഥിസന്ധിയയടെ ചുറവുപാട്ടം 

കൂടുകയും അവിടം പെട്ടെന്നു വീ൪ക്കു കയുംചെയ്യുന്നു. എല്ല 
ഒടിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന വേദനയില് ക്രടുതരത വേദന ഞു 

സ്ഥാനത്തൃണ്ടായിരിക്കും. 

ഉളുക്കിയ സ്ഥലം വിങ്ങും (വിക്കു) ന്നതിനുമുവ്വ 
ഒരു തൂവാലയോ, നേരിയ തോര്മത്താ ചെൊണ്ടു , കെട്ടി 
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അരമത്തണം. കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക, ആ അസ്ഥിസന്ധി 

അനങ്ങറതെവയഡ്കുുണം ചുട്ടവെള്ളം ഒഴിക്കുക ചുൂടടവെ 

ളത്തില് മുക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു കയോ ചെയ്യ ണം. നി 

ന്നിമീത്തം പ്വേദന കുറയുകയും നീരു വന്നു വിങ്ങാതെയ) 

രിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുടവെള്ളത്തില് മുക്കി വെച്ചിരിക്ക 
ന്ന അവസരത്തില് ആ ഉളൃക്കയ ഭാഗത്തെ മുദുവായി ത 

ടവിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഉളുക്ക് മുണ്ടാകുന്ന അവസരത്തി 

ലാണെമ്കില് പച്ചവെള്ളം പുരട്ടി തടവിയാലും മതി. 

കഥരൊറഠല് (റി1ട1ഠലേലിറ൩) ഇതു” ഒരു അസ്ഥീിസ്പ 

ഡിയില് സംഭവിക്കുന്നു, ഒരു അസ്ഥി അതിനെ 

സ്ഥഥ0നംതെററിമാനുന്നു. ഭൂജാസ്ഥി അ മിനെ ഉറപ്പിച്ചി 

രിക്കുന്ന കഠിയില്നിന്നു വേര്പെട്ടു മാറൂ്നെങ്കില് കഴ 

തെററിയെന്നു പറയ്യം ഇതു സംഭഖാിക്കുമ്പോഗ അസ്ഥിസ 

സ്ഥി ഇളക്കാന് നിവ്ൃത്തിയില്പം കുഴ തെററല് രണ്ടുവിധ 

മാകാം, കഴ തെററിയിട്ടു അസ്ഥിയുടെ ഒരററം മാംസപപേ 

ശിീകളും തൊലിയും മുറിച്ചു പുറത്തുവരുന്നു അല്ലങ്കില് 

സധാരണ സംഭവാിക്കാറുമ്ളതതുപചേോലെ കഥ ൭യൊറിയാലും 

എല പുറത്തു കാണാതിരിക്കും. 

അസഥികളെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തു പിടിചിട്ടക 

യെന്നുള്ളതാണു” നമുക്കുള്ള പ്രധാപ ജോലി. കഥ തെററു 

കയെന്നതു”" ഗൌരവമായ ഒരു ആുപത്താകയല് അസ്ഥി 

കശ സ്വസ"ഥാഠനത്തറക്കുകയെന്നുള്ളതു ഡോക്ടറല്ലധതെ 

മററരരും മചെയ്കുകൂടാ. ഡോക്ട൪ വരുന്നതുവരെ തലയി 

ണകൊളണ്ടേഃ, മറേറതെങ്കിലുംകൊണ്ടോ ഒ അവയവം 
പൊക്കിവഷ്ക്ുകയോ തുണികൊണ്ടു ഒരു തുക്കം (51102) ഉ 
ണ്ടാക്കി അതില് കൈയയ്ക്കുകയോ ച്ചെയ്യു വേദന ക റയ്ത്താ൯ 

ശ്രമിക്കണം. 0 



൦ ട്ടാ 
പല്ലി റം വി... 

റ 

പം ഷം 1 ലി ഴു 
& ൻ 

ഒഭ്ഭിവൂഃ (ന്ഥമ൦0ഗദി അസഥിക്ക ഒടിവു തട്ടുന്ന 

തു് പുറത്തുനിന്നുള്ള തഹമംകൊരണ്ടോ. അകത്തു 8 തഅ സ*ഥാി 

ക തമ്മില് തെരുത്ങിദയാ തആആമാ-, ഒരു ലാത്തി പ്രഹര 

മേറ൮” എല്ലൊടാിയുന്നതു” ആദ്യത്തെ വിധലു, മറിഞ്ഞു 

വീണ് വഭയെല്ല ഒടിയുന്ന തു രണ്ടാമതത്ത വിധവും സംഭ 

 പിക്കുന്നുതാണ്, ഒടിവു രണ്ടുവിധത്തിലുണ്ടു, ഭന്നാമ 

ളു വ് 
ം ്് 14 ॥ 

([ 
നിത്യായ ന പടം ഒടിവ്. 

രത്തേതു” (31൩016 7൭07൦9) ഇതില് എല്ല ഒടിഞ്ഞു അക 
ന്നിയിക്കും, പുറത്തു വരികയില്ല. രണ്ടാമത്ത (റബ്ബി 
[1൭00176) തിരു മാംസപേശികളും തൊലിയും മുറിഞ്ഞ 
എല്ല പുറത്തുവരും, കൊചുട്കടികളുടെ ഏല്ല മുറിയുമമ്പാ 
ശ ചെടികളുടെ ഇളംകൊമ്പുപഗ മുരിയുന്നതു പോലെ ഒരു 

വശം മുറിയുകയും മമററവശം വളയുകയും ചെയ്യും, ഇതി 
നൊ കാരണം കുട്ടികളുടെ മല്പില് ധാശുലവനത്ങഗ കു 

റയ്ധായതുകൊണ്ടോണ? ചിലപ്പ്പോഗ എല്ലു മുറിഞ്ഞു ഒന്നു 

മമാറതിനകത്ൃതു കയറി ഇളക്കാന് പാഠടിത്രാത്തതു പോലെ 

ഇരിക്കും, 1 

. എല്ല” ഒടിഞ്ഞോ എന്നു താഴെപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങള് 
കൊണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കാം, 1) ഒടിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു വേദന 
യൂണ്ടാകുകയും നീരുവന്നു വിഞ്ടു കയും ചെയ്യുന്നു, 2) അത്ജി 



വ് ലു 
ി 

നെയുള്ള അവയയധഖത്താിനു അതിന്െറ ജോലി ചെയ്യുന്നതി 

നു സാധിക്കുന്നില്ല, “) ഒടിഞ്ഞ ഭാഗത്തിനൊ ആകൃതി 

മാറുന്നു. നിളംകുറാഞ്ഞാവളഞ്ഞോ തിരിഞ്ഞോ ഇരിക്കും 

4) കൈകൊണ്ടു” ആ ഭാഗം തടവിയാല് ത്വക്കിനട്ടത്തു് 
അസ ഥി മുറിഞ്ഞിരിപ്പണ്ടെങ്കില് നമുക്ക” വേഗത്ത്ല് 

അന്ദഭവപ്പെട്ടം :) ആ അവയവ സാവധാനത്തില് അ 

ക മ്പോഗാ എല്ലുകഗ തമ്മില് ക്രട്ടിളരഞ്ഞു, ““കിരുകിര' 
എന്നു ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, (9) കേടുപറാി 

യ അവയവം വലിച്ചാല് നീളുകയും തിരിച്ചുവിട്ടാല് വി 

രൂപമായ സ്ഥിതിയിലാകുകുയും ചെയ്യും. ॥) അവയവം 

അസ്വാഭാവിക ചലനത്തെ കാണിക്കുന്നു. 
ആദ്യമായി ചെയയ്യേണ്ടതു” ഒഭിഞ്ഞ എല്ലിനെ അതി 

൭ഒ൯റ ശരിയായ സ്ഥറനനത്തു വ്വെയ് ക്കുകയും ആ അവ 

യവം അനങ്ങി വിണ്ടും കുഠപ്പമുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക 

യുമറണ 

ഒടിഞ്ഞ എല്ല കാലിലെ കൈയിലേം ഉള്ളതാ 

ബെടംില് ഏകദേശം രണ്ടിഞ്ചു വിതിയില് ചില മുള 

പടം 
ക 7 

ല് മ് റു 

ളം [1 

പി. ഡാ 
ടോയ്യ്യു ു്ാി ം ന്തു 

1 ാ പയ 4 പ ്] 

ചു ച്, 

ഴ്. 

ഴ് 

മി 

്ു ഒടിഞ്ഞ ല്ല വെച്ചുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. 



സ 

കുഷണങ്ങഗ ഘനം. കുറു കീറി എടടക്കക, കൈയാണെ 

ഭംില് കഷണങ്ങഗ ഓരോന്നും ഒരടി നിളമുമ്ളതായാിരിക്കു 

ണം. ക്രാലിനാണെങ്കില് രേവ പഠദം മുതല് ഇട്ടപ്പുചരെ 

എത്തത്തക്കവണ്ണം നിം ഉള്ളതായിരിക്കണം, ഒ ന്നാമതാ 

യി ത്മ അവയവത്തെ സാവധാനത്തിൽ വലിച്ചു ഒടി 

ഞ്ഞ എല്ലിനെ അതിനെറ ശരിയായ സ്ഥാനത്തു വയ്ക്കണം. 

ഇതിരനെറ ശേഷട കുറെ പഞ്ഞിയോ തൂണിയോകൊണ്ടു” 

ഒടിഞ്ഞഅവയവത്ത।ല് ഘനമായി! ചുററണം, 

തുണിച്ചാഠിക്കെട്ട, (13ചറിലമ്നഉ) തുണി ചുറഠിക്കെ 

ട്ടല് പരിചയംകൊണ്ടു പഠിക്കാനുള്ളതാണു . ഇതിന്ുച 

യോഗിക്കുന്ന സാധനം കാലിക്കോ കൊണ്ടേ, ഫ്ളാന 

ആകൊണ്ടേോ ലിനി൯ തുണികൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയതായി 

രിക്കും, ഇതു” കൈ ഇടുന്നതിനും തൂ ദം കെട്ടാനും ഒളി 

വിനും മുറിവുകശക്കും ൭വച്ഛുകെട്ടനും ഉപയോഗിക്കുന്നു, 

രണ്ടുതരം വെച്ചുകെട്ടു തുണ 'കളുണ്ടു'. ഒന്നു ത്രികോണക്ട 
തിയിലുള്ളതൃം മരററതുു് ചുരുളായി ഖെച്ചിരിക്കുന്നതുമാ 
കുന്നും 

ചുരു€ം ഒവച്ചുകെട്ട്, (1011൦൧ 09൩൨൮൧൧൦) ഇതിന്നു മൂ 
നനുമുതല് ആറുഗജുംവരെ നിളവും ഒരിഞ്ചുമുതല് നാചി 

ഞ്ച,വരെ വീതിയുമുണ്ടായിരിക്കും. വിരലുകശക്കു ആവ 

ശ്വമുള്ള തുണിചഗാ ഒരംഗുലം വിതിയുള്ളതായിരിക്കും, ഈ 

തുണിയുയപരയാഗിച്ചു്” വെച്ചുചെട്ടുമ്പോഗ മൂന്നു കായ്യങ്ങം 
ശ്രഭ്ധയില് ചെടുത്താനുണ്ടു്. ॥) അകത്തുനിന്നു പുറത്തേ 

ക ചുററണം, ' 42) അടിയിരുനിന്നു: മുകളിലേക്ക മാത്ര 

മേ ചുററാവു, 3) ഒരേ അകലത്തില് മുക്കി ചുററണം, 

ത്രികേഠണാകൃതിയിലുള്ള വെച്ൂകെട്ട്. 11711: 

1൫0൭൧൦) ഇതു" ജര്മ്മന് കാരുടെ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്. 



രിം 

പട്ടാളക്കാ൪ക്കാണ” ഇതിന്െറ സാധാരണ ഉപപധോഗം., 
അഭുവശത്തിനു* നാല്പത്തി എട്ട” ഇഞ്ചും ഇരുവശങ്ങഗര 
ഒര" മുപ്പത്തിനാലു" ഇഞ്ച,വീതവും നീളമുണ്ടായിരിക്കും, 
ഭതു പച വിധത്തില് ഉപരധാഗിക്കാം. തലര്ദയ്ക്കാ കാ 
ലിന്െറ വെള്ളയ്യലോ വെച്ചുട്െട്ടു നടത്തുന്നതിനു" ഇതു 
വളരെ പറഠിയതാണ്. തൂദ്മം കെട്ടുന്നതിന്നും തുപയോം 
ഗിക്കാം, ് 

മസ്ത്രില്കയഠറം, (൧8016 678൩)0) മാംസപേശിക 
ശര പെടട്ടേന്നുമ്ളമ തനണുപ്പ്മൂലമോ, ആ ലാധാസപ്പെടുത്തല് കൊ 

ണ്ടേ? സങ്കേചിക്കുമ്പോഥാണു* മസ്സില്കയററം ഉണ്ടാകു 

ന്നതു”. ഇതു മിക്കവാറും കാലിലെ മാംസദചശിയിലാ 

ണു് സംഭവിക്കുന്നതു, മസ്സില് മററം ഉണ്ടാകുമ്പോഗ 

ഏതുവശത്തേക്കാണു” മാംസചേശി കയവുന്നതെന്നു നോ 

ക്കണം, മുകളി ലേക്കാണെങ്കില് അതിന്െറ മുകഗവശധും 
മുറുകെ കെട്ടണംം വ്വെള്ളം ഒഗിച്ചു മാംസപേശി കയറു 

ന്നതിനെതിരായിട്ടു” തിരുമ്മണം. വെള്ളത്തിനു മനുഷ്യ 

ശരീരത്തിനേറതിമനാടൊപ്പം ചുടുണ്ടായിരിക്കുന്നതും ന 
ല്ൃതാണ്ട്, 

ര, റ് 

മുറിപുകള.ം വ്യണങ്ങളും (0218 & ൬02൩൨൭) 

തൊിലി ഉരിഞ്ഞുപോകുകയേധ, ചെറിയമുറിവു” ഉ 
ണ്ടാകുകയോ ചെയ്തരാള് ഒരു ഈ൪ദടിലില് കുറച്ചു പഞ്ഞി 

ചുററി ററിഞ്ചിര് ഒഫ് അയോഡിനില് മുക്കി ആ സ്ഥാന 
ത്ത പുരട്ടി അല്പ്പം ബോറിക്കു്” ആസിഡുപച്ചൊടിയും ഇ 
ട്ട വെച്ചുകെട്ടണം, മുറിവേററ ഭാഗം അഗ്രക്കുള്ളതായിരു 
ന്നാല് അയോഡിന് ഇട്ടന്നയിനു മുമ്പു” കഴുകരുതു*ം മുറി 
വു ചെറുതാണെങ്കില് ആ മരുന്നു” ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടാരു 

മതിയാകും, പിറേറദിവസം മുറിവിനെറ ചൂറവുപട്ടം 



കം 

ചുമന്നു 'ചീങ്ങിക്കണുന്നെങ്കില്, കെട്ടഴിച്ച നോക്കി പഥ 

പ്ുണ്ടെകില് ബോറിക്ക് ആസിഡ് ഇട്ട ചുട്ടവെള്ളം ഒഗി 

ചു ക്കി ബോറിക്ക് ആ ഡീഡ് ഇട്ട വെള്ളത്തില് മുക്കി 

യ ഒത കഷണം വൃത്തിയുള്ള തുണി! അതിനണ്െറ പൂടത്തിട്ടു 

ലെച്ചുകെട്ടണം. തുണി മുറയ്ക്കു ഈ 3൫0൨ ക. കൊണ്ടു നനക്ക 
ന്നതു നനായിരിക്കും. 

ഒരു മുറിധില്നിന്നു” രക്തം ധാരാളം ഒഗ്രകന്നുണ്ടെ 

കില് ലോഹിനിയാമണാ നിീലിനിയിണോ മുറിഞ്ഞി 

രിക്കുന്നതെന്നു നേകക്കണം. ല്വോഹിനിയാണെങ്കില് മു 

റിദ്വിനു മുകഗവശവും, നിലിനിയാണെങ്കില് മുറിവിനു 
(താഴ വശവും ഏതാണെന്നു നിശ്ചയമില്ലെങ്കില് രണ്ടുവശ 

വും നല്പധണ്ണം മുവൃക്കി കെട്ടണം. ഇങ്ങനെ മുവുക്കികെട്ടി 

യാര മുറിവില്നിന്നുള്ള രക്തപ്രവാഹം നില്ക്കും, ര 
ക്തം നല്ല ചുവപ്പായിരിക്കു കയും കട്ടകട്ടയായി ഒഴ്ചകുകയും 

ചെയ്താല് ലോഫിനിയും, രക്തം അരുപം കറുത്തതും തുട 

 രച്ഛയായി ഒഗ്രകുന്നതുമായാല് നിലിനിയയമയോിരിക്കും മു 

ട് 

റിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”, രക്തപ്രവാഹം നിര്ത്തി ില്ലെങം। 
അ ശരീരത്തിലെ രക്തം എല്ലാം ഒ.്ലകിപ്പോകും. രക്ത 

മെഴഗ്രക്കു നില്ക്ുമ്പോഗ കഴിഞ്ഞ ഖണ്ഡികയില് പറ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ മയുന്നിട്ടു വെച്ചുകെളണം. 

ഒരു മൊട്ടുസൂചി കൊണ്ടു കുത്തിയാരു ധാരംമും സ്യൂ 

ഷ*മരക്തവാഹ?നികഗ മുഠിയത്തക്കുവണ്ണം ശര്രം അ 

സംഖ്യം സൂക്ഷ്മരക്ത വാഹാിനികഗകൊണ്ടു നിയഠപ്പെ 

ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ മുറിവിരുന ന്നു" ൧ൃവന്ന 

തേ, കറുത്തതോ ആയ രക്തം ഒ.ഗ്രകന്നെടകില് സുക്ഷമ 

രക'തവാഹിനി മുറിഞ്ഞതായിരിക്കണം, സധാരണ 

സംഭവിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ഇതു്. ഇതുകൊണ്ടു അധികം 

രക്തം നഷ” ടപ്പെടുന്നില്പ. ണത്തവ്വെള്ളത്തില് നനച്ച 



പ് 

തുണി ആ മുറിവിരുഖെച്ചു അമര്ത്തുകമയാ തക്നത്ത വെ 
ള്ളം ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്ത്” രക്തവ്വവാഹം നിത്താം, 

മൂടി ക്രമടെ രക്തം ഒഗ്രഷകയാണെങ്കില് ഞു ആളി 
നെ കിടത്തി നെററിയില് തരുത്ത വെള്ളം ഒഥിക്കണം, 

കത്തിനു ചുറ൮പാട്ടം നനഞ്ഞ തുണികൊണ്ടു ലുറാറാണം 

മൂക്ക ചീററരുതു*. മൂക്ക്” തള്ളവിരലും, ചൂണ്ടുവിരലും കൌ 
ണ്ടു അമത്മണം. 

ക്രിത്രിമ ശ്വാസോചഛ്വസം (ദ്ദ 223017810൩) 

വെള്ളത്തില് മമങ്ങിച്ചാകാറായിരിക്കുനവ൪ക്കോ മ 

റ൮ു വല്പവാിധത്തിചും ശ്വാസ. മുടി അപകടത്തിലായിരി 

ക്കുന്നവക്കോ ബുക്യിപൂര്പ്പമായും പെട്ടെന്നും ലെയ്യുന്ന പ്ര 
ഥമ ശുശ്രുഷ. സഫലമാകുന്നതു പാലെ മറെറാന്നിനും ഫാ 

ലിക്കുന്നില്ല. ഭരു മനുഷ്വ൯ വ്വെള്ളത്തിനടിയില് പതി 

നഞ്ചു” മിന്നിട്ടിലധികം അചപ്പെട്ടുപോയാരു പിന്നെയുമ്ള 

പ്രഥമശു(്രഷ സഫചമാകുകയില്ല' സൂക്ഷ്മമായി എത്ര 

സമയം പവ്വെള്ളത്തിന്നടിയില് കിടന്നു എന്നു ര൪ക്കും വ 

റയുവന൯േ നിവൃ ത്തിയില്ലത്തേതിനാല് ധ്ഥമശുശ്രഷചെ 
. യ്യന്നതിനു ശ്രമാിമക്കുന്ടതു്” ഓാമരരുത്തശമടയും കടമയാ 

ണ്. ഡോക്ടരുടെ സഹായത്തിനും ആവശ്യപ്പട്ടു കൊ 

ള്ളണം, 

വെള്ളത്തില്നിന്ന? ശരീരത്തെ വലിച്ചലെടുത്താലുട 

നെ വായിലും മൂക്കിലൂം കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളം ചെളി 

യം തുടച്ചുകളുയണം. പിന്നെ നെഞ്ചിനും, കഴ്ത്തിനും ലു 

റവുമുള്ള ഖസ്ത്യം നിക്കി വായ് തുറന്നുവെക്കണം. തുറന്നു 

വായൂയ* അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാന് പല്ല മശക്കിടയില് ജ 

ര മരക്ഷഷണമോ മറേറാ വെയ്ക്കുന്നതു നല്ലതാണു”, വെ 
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ളളത്തില് വിണ ന നില് കമഥാത്തിക്കിടത്തി ഇടപപിടി 

ചൂപെക്കേണം. കൊച്ചു കുട്ടികളാണെങ്കില് കാലില് പ്വിടി 

ച്ചു തല, കീഗായി ഇട്ടു" ആട്ടണം. വെങ്ളത്തില്വീണത്ത 

ളിനെ തലയില്വച്ു കാഠദഭന പ തിവുമുണ്ടു. ഈ സ 

മ്പദയേം എല്ലാം കൊണ്ടു” ശപാസകോശങ്ങളുിടജ്ള ൭൮ 

ആം ടഗ്രകി വെളിയില് പോകുന്നു. ഒഗ്രക്കു നിൽക്കുമ്പോ 

ഗാ ആ യ്മുളിതന താഴെ കിടത്തണം, 

നെഞ്ച് നല്ല ളം തിരുമ്മണം മൂദടിനകുത്തു” ഒരു രൂ 

വലോം,.തൂമമ്പോ ഇട്ടകയാ, കുറച്ചു പൊടിയിടടകരയാ 

ചെയ്യണം. മയങ്ങിക്കിടക്കുകയോ മറേറാ ത്മുണെങ്കില് 

തുമ്മും. ശ്വധമസംഛേമ്വാസത്തിനെറ ലക്ഷണം ഒന്നും കമ 

ണുന്നില്ലെങ്കിൾ ക്രിത്രിമ ശ്വാ ഡോഷമ്വാസം ഉടന് തുടക്ക 

നെംം അതു രണ്ടു വിധമുണ്ടു. 

ം സ്റ്റെഫി മാര്ശ്ശും (൭൫0൨ഖ/6ഥ്ദ ൩൨00) വെങ്ക 
ത്തില് വീണയാളിനെ തച ഒരു വധരമത്തക ചരിച്ചു” ക 

മഗ൦ത്തി കിടത്തണം, ഒരു തുണിച്ചുരുളുണ്ടാക്കി വയററി 

നടിയിരു വെക്കണം. പിന്നിട്ട അയാളുടെ ഒരു വശ 

ത്തു മുട്ടുകുത്തിയ രുന്നുകൊണ്ടു” ഒട്ടവിലത്തെ വാരിയെ 

ല്യിനെറ സ്ഥാനത്തു കൈപിടിച്ചു ബലമായി കീഴ് പോം 

ട്ടു അമര്ത്തി പ്പെട്ടെന്നു കൈ ഇമുദക, ഇങ്ങനെ ഒരു മി 

ന്നിട്ടിര പന്ത്രണ്ടുമുതല് പതിനഞ്ച, പ്രാവശ്വംവരെ ചെ 

യ്ക്ുക, ദേഹത്തിയ രെമര്ത്തുമ്പോഗ ശ്വാസകോശങ്ങ 

ളിലെ വായു പുറത്തു പോകുകയും, പെടിട്ടന്നു കൈ ഇള 

ക്ളന്നതിനാല് പുറത്തുനിന്നു വായു അകത്തു പ്രവേശി 

കയും റുചയ്യുന്നു, ജീവലക്ഷണം ഏതങ്കിലും കണ്ടാല് 

ക്രിത്രിമ ശ്വാ ഡാഥമ്വാസം ഒന്നാരണ്ടാ ളൂണിക്കുര നേ 

രത്തേക്കു തുടരണം, 



൮൭൦. 

സ്നേഫറി൭ന്െറ മഗ്ഗാംം 

സില്വസ്ത്രുടെ മേം. (8105 ൩61009) 
പവ്വെളളത്തിരു വിണ ആളിനെ മലര്ത്തി കിടത്തണം. ത 

ലയും ഭൂജവും കുറച്ചു കിള൪ന്നിരിക്കണം. അടിക്കു കുറച്ച 

തുണി ചുരുടിയതോ, ഒരു തലയിണയേോ വെലച്ചേക്കണം, 

നാക്കു” പുറത്തേക്കു വലിച്ചു പിടിച്ചു കൊളുളണം, തല 

യുടെ പൂഠറകില് മുടിന്മേല് നിന്൯ കൊണ്ടു" രേഃഗിയുടെ 

കൈ രണ്ടും പൊക്കി നേരെ മുകളിലോട്ടു രണ്ടുസെകു൯ഡു 

നേരം പിടിച്ചുകെണ്ടു നില്ക്കണം. പിന്നിട്ട കൈമടക്കി 

ഉരസ്സിന്െറ വശങ്ങളില് കൊണ്ടുവന്നു അമര്ത്തുക; അമ 

ത്തുന്നസമയം ശ്വസേകോശങ്ങളിലെ വായു പൂറത്തുപ്പേകേ 

ന, മിന്നിട്ടില് 10 പ്രാവശ്വംവിതം ഇപ്പകാരം ചെയ്യ 

ല്: 



ത. കം. 2 

ണം, രോഗി സ്വതവേ ശ്വാസ്വേചക്വാസം ചെയ്യുന്നതു 
വരെ തുടര്ന്നുകൊണ്ടു പോകുകയും വേണം, 

സ്വതവേയുള്ള ശ്വാസോചമ്വാസം തുടങ്ങിയാലൂടനെ 
കൃത്രിമശ്വാസേചേമ്വംസം നിത്ത ണം. കപ്പറികളുില് തിള 
ച്വെള്ളം ഒഴിച്ചു” അടച്ചു” അവെ രോഗിയുടെ ഇരുവശ 
ഞ്ങളിലും ശരീരത്തേട്ടേ ചേത്തുവെച്ചേക്കണം. വെള്ളംത്ത 
ധികം ചൂട ഭ്ളതായിരുനാല് തൊലി കരിഞ്ഞുപേകേം. കറ 
ക $$ രാപ്പിയോമമററാ കെട്ട ഒന്നു നന്നായിരിക്കും, 
ആദ്യത്തെ മാരശഥ്ശം ബലഹീനനായ ഒരു മനുഷ്വന്ദപാലുഃ 

പടം സിരചസ്റ്റവുടെ മാ്രോം, 



പി പ 

പ്രയാസംക്രടാതെ നടത്താവുന്നതാണ്, നാക്കു പുറകോട്ടു 
താണ് ശ്വാസനാളം അടഞ്ഞപോകാന് എളപ്പമല്പാ. 

ഒരാഗ കഴ്ണത്തില് കയര്കെട്ടി ഞാന്നുകിടക്കുകയാ 

ണെങ്കില് ഉട൯തന്നെ കയ൪ അറുത്തു” താഴെഇറക്കി മുറു 

കിക്കിടക്കുന്ന കയറു” അഗിക്കണം. അതാിനെറ ശേഷം ക്ക 

ത്രിമശ്വാസോചഛ്്വാസം തുടങ്ങണം. വിഷവാതകങ്ങള് 

കൊണ്ടു” ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ആളിനെയാണെങ്കില് ്മുറസ്സായ 

സ്ഥലത്തു ശുദ്ധവായു ഏശഗക്കത്തക്കവണ്ണം കിടത്തി കൃത്രിമ 

ശ്വാസേറചമ്വാസം ആരംഭിക്കണം. 

ശ്വാസംമുട്ടിക്കല്. (001൮൧൭) ഇതു സംഭവിക്കുന്നതു 

മീ൯ മുള്ള, വല്പ അണ്ടികളോ, (419) നാണയങ്ങളോ 

തൊണ്ടയിരു ചെന്ന് തടഞ്ഞിരുന്നു” ശ്വാസോഛ്വാസത്തി 

നു തടസ്സം വരുത്തുന്നതു കൊണ്ടാണു”. പൂറത്തു കുദറശെ 

തട്ടിക്കൊണ്ടു വിരലുകൊണ്ടു തടസ്സം നിക്കറെം, അങ്ങനെ 

നീക്കാന് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കില് അന്നവഹിനിയിലേട്ടൂ് 

അത്തു തള്ളിവിടണം, 

തീപ്പൊള്ളല് (132൩൭) ചൂടുള്ള ൫0വകം൭കൊണ്ടുള്ള 
0 പ്ചം ാനതോനന്നാം.. ്തു,നത്ത്ടാസളാണന നനാന്്ാിു 

(പൊള്ളല് ഒ081ഠ0ിദ) 

പൊള്ളല് സാരമില്ലെങ്കില് ആഭാഗം ചുമക്കുകമാത്രം 

ചെയ്യും. ത്ത സ്ഥാനം തനുത്തവെള്ളത്തില് അല്പ്പനേരം 

മുക്കിയാല് മതിയാകുന്നതാണു. പ്പൊള്ളല് കുറച്ചുകൂടെ ക 

ഭപ്പമാണെങ്കില് തൊലി പെറങള്ള' കുടുക്ക കുത്തും, ഇതിലും 

കടപ്പമാണെങ്കിരു ജു സ്ഥലം കരിഞ്ഞുപേോകം, നിറം കറു 

പ്രായിരിക്കംം 



ചെ 

പൊള്ളിയ സ്ഥലത്തുക്രടെ രോഗാണക്കഗാ അകത്തു 
കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയെന്നു ള്ളതാണു* വ്വധാന സംഗതി 

ആ ഭാഗത്തുള്ള വസ്ത്രം വളരെ സുക്ഷിച്ചമത്രംപേണം മാ 

൨൨0൯ തെൊലിയോട്ട പററി ചേര്ന്നിരിക്കു കയാണെക്കില് 
വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കരുതു്. പററിച്ചേര്ന്നിരിക്കുന്ന ഭാ 
ഗത്തിനെറ ചുറവുപാട്ടം' കത്രികകൊണ്ടെ വെട്ടിക്കളയണം. 
കുട്ടക്കുകഗ (തൊലി പൊള്ളിയിരിക്കുന്നതു*) പൊട്ടിക്കരു 
തു്: ആ ഭാഗത്തെ വായു സംസര്ഗ്ഗം ഇല്ലാതെ സ്മൂക്ഷിക്കു 
ന്നതു” വളരെ നല്ലതാണ് പൊള്ളിയ ഭാഗം ബോറിക്കു? 
ത്മസിഡിലേം, പിക്രിക്ക? ആസിഡിലോം മുക്കിയപഞ്ഞാ 
കെണ്ടോ, ലി൯റുകെണ്ടോ പൊതിയണം. വെളാിച്ചെ 
ഇണയും ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളവും സമം ചേര്ത്തു കലക്കി തുണി 
യില് മുക്കി ഇട്ടാലും മതിയാകും അധികം സ്ഥലം ചെലള്ളി 
യീട്ടുണ്ടെ ങ്കില് പല ചെറിയ കഷണം തുണി ഉപയോഗ 
ചുകൊള്ളണം, തുണി മുറയ്ക്കു നനഛുകൊണ്ടിരിക്കണം, 

കാലോം, കയ്യോ ആണ് പൊള്ളിയതെങക്കില് ബൈ 
കാ൪ര്ബണററു ഓഫ് സോഡയോം കാര് ബോളാിക്കു* 
ലാഷനോ കലക്കിയ ചെറു ചൂടടചെള്ളത്തില് മുക്കിക്കൊ 
ണ്മിരിക്കണം, ഇതു വേദന കുറയ്ക്കും, 

പെറള്ളല് അമ ഉ ംകൊണ്ടുണ്ടായതാണെം1ല് ത്തു ഭ0 
ഗം ബൈകാര്ബണേറവ൮ു” ഓഫ് സോഡാകൊണ്ടു കക്ക ണം, ക്ഷാരവസാതുക്കഗകൊണ്ടാണെദകില് വിന്നാഗിരി 
യം നാരങ്ങാനിരും വെള്ളവും സമമായി ചേത്തു അവിടം 
കഥഴകണംം 

ദീനക്കാരനെ കിടക്കയില് തനുപ്പേല്ക്കാ൭ തകിടഭത്ത 
ണംഃ മുടുടകാപ്പിയോ, ചായയോ കെട്ടേക്കണം ചുട്ടള്ള ദ്രാവ 
കംലേല്പതും കഴിച്ചു" തൊണ്ട പെഠള്ളിയെങ്കില് കത്തിനു 
ആവി പിടിക്കുകയും, മഞ്ഞുകട്ടി നു ണഞ്ഞു ഇറക്കു ന്നതീന്നു 
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കൊടുക്കുകയും, കുടിക്കുന്ന തിനു“ തണുത്തവെമ്ള മാ എട്ടസ്സു 

യോ കൊടു.കയും വ്വേണം, 

ഒരു സ്റൂറ്യുടെ പന്ത്ൂത്തീനു' തീ പിടിക്കുകയോ, ഒരു 
കുട്ടിയുടെ ഉട്ടപ്പിനു തി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയെന്നുള്ള 

തു സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു ആപത്താണ്, സ്ത്രീ 
സംഭൂമിക്കാതിരിക്കാമെങകകില് അവഗ്്- നിലത്തു കിടന്നു 

തുരുണ്ടു? തീ കെടുത്തുകയായിരിക്കും എളുപ്പം. വേറെ ആ 
രെങ്കിലും സമിപത്തുണ്ടെകകില് അയാഗ് ഒരു ജുമുക്കാളമോ 

പൂതപ്പേോം, കരിമ്പടമേ ചാക്കോ എടുത്തു ആ സ്ത്രീയെ 

പ്പൊതിഞ്ഞു തീ കെടുന്നതുവവരെ നിലത്തിട്ട” ഉരുട്ടണം 

ചെട്രോളിയത്തിനോ ചാരായത്തിനോ തി കത്തു ചയാണെ 

ജില് മണരു ഖരരിയിട്ടു കെടുത്തുകയായിരിക്കും എളപ്പ, 

വിഷമൃര്ഛ വ്ഴദധ്്മ) ഇതു സാധാരണയായി 

സ് ത്രികശക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖര്ക്കടാണു”, ചിലപ്പോ 

മ ബോധക്കേടടും അതിനോട്ുക്രടെ ഉണ്ടായെന്നും വരംം, 
ഒരു മനക്ഷോഭത്തിനു” ശേഷമായിരിക്കും സാധാരണ ഇ 
തു സംഭവിക്കുന്നതു”, രോഗി തഴൈ മറിഞ്ഞുവിഴന്നു, 

ഇടയ്ക്കിഭസ്ത്റ കരയുകയും ചിരിക്കുകയും പ്പല്ല അറുമ്മുകയും 

ചെയ്യുന്നു. വെള്ളം ഒഗിച്ചു തല നല്ലവണ്ണം തന്േപ്പിച്ചു" 

ഒരു മുറിയില് ഉറങ്ങാനായിട്ടു കിടത്തിയേക്കണം, 
ി 

ബോധക്കേട്ട്' (8൩000൦ 07 /ചഥ022 0) ഹൃദയ 
ത്തിനെറ പ്രവത്തനമംന്ദ്യം കൊണ്ടും, തലച്ചോറില് ആവ 
ശ്വമുള്ള ധക"തം ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ടും സംഭവിക്കുന്ന സു 

ഖക്കേടാണിത്തു", ഇതു" ഭയത്തംലോ, ക്ഷീണത്താലോ വാ 

ശപ്പാപലോ അധിക രകാതം നഷ്ടപ്പെട്ട 



ചം 

തുകൊടണ്ടം, ചുടിനെറ ക്രടുതല് കൊണ്ടോ സംഭവിക്കാം, 

യോഗി ഖെട്ടെന്നു” വിളഠി, തലയ്ക്കു" ഭാരംതേന്നി മറി 

ഞ്ഞു.പിഴന്നും ദേഫം നല്ലവണ്ണം തണുത്തിരിക്കും, ബോ 

ധക്കേടടം സംഭവിക്കുന്നു, രോഗിയെ മലര്ത്തികിടത്തി! വ 

സത്രം അഴിച്ചു” നെഞ്ചുംകയ്യും തരേത്ത വെക്കും ഒഴിച്ചു 

നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മണം., തന്ദത്ത വെള്ളം ശക്തിയായിട്ടു 

. മുഖത്തു തളിക്കണം. സ്മെല്പിങ്ങു' സാശട്ട് (8൩൦111൧൧ 
81%) മണപ്പിക്കണം. കുടിക്കുന്നതിനു” കാച്ചു ചാരായമോ 

ചൂടുകാപ്പിയേ ചായയോ കൊളുക്കാം. 

ചാരായം കുടി ധുണ്ടാകുന്ന ബേറധക്കേടു”ം ഇതു? സാധാ 

രണയും മപല്കുരവുമാണ്*. മുഖം ചുവന്നും വായില്നി 

ന്നു” ചാരായത്തിസെറ മണം പ്ൂപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കും, 

നിവൃത്തിയുള്ളപക്ഷം ചമര്ദ്ദിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നു കെട്ട 

ക്കണം, ഒരു സ്പൂണ് കടുക്” അരച്ചതു” ചുടുവെള്ളത്തില് 

കലക്കി കൊടുക്കുകയോ, ഉപ്പനീരു” ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക 

._ യോ ചെയ്യണം, ഇതുകൊണ്ടു” ഛമര്ദ്ദിക്കുന്നില്ലെങ്കിര 

ആആ മനുഷ്യനെ മലത്തികിടത്തി തല ഉയത്തിവെച്ചു” കം 
ലും മറവും തണുപ്പ” ഏരുക്കാതെ പൃതപ്പുകൊണ്ടു മൂടി തല 

യിരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിക്കുക, 

സൂയ്യമൂ൪ഛ (5൧൩ 8071:6) ഇ൯ഡ്വയെപ്പ്പോലെ ൧ു 

പള്ള രാജ്യങ്ങളില് വേനല്ക്കാലത്ൃതുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാ 

രണ സംഭലമാണ' സൂയ്യനെറ ചുടുകൊണ്ടു” മുഥമിച്ചു വി 
ഗൃകയെന്നുള്ളതു. ഉഷ”ണാധിക്യംകൊണ്ടു മൂ൪ചമിച്ചു വി 

ണെന്നു വരാം, അതു പകല് വേണമെന്നില്ല- നല്ല ലു 

ടൂള്ള രാത്രിയിലും അതു സംഭവിച്ചേക്കുംം ധെയിലത്തു 

നടക്മ്പോഗ തലയും തലയുടെ പുറകുവശവും മൂടിയിരു 
ന്നതു സ്യയ്യമൂ൧ഥ ഉണ്ടാകാ൯ ഇഭയില്ല. ൧ുഴട ക്രടുതരു 
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കൊണ്ടു്" മൂരഥമിച്ചു വീഴാതിരിക്കാന് 1) ഭഛണം കഥി 

ഞ്ഞാലൂടന് ഉറങ്ങന്േ പേകരുതു* 2) ധാരാളം ആളുകഠം 

ഉറങ്ങാന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വായുസഞ്ചാരം ശരിയാ 

യിട്ടില്ലാത്തതുമായമായ മുറി കിഭക്കമുറിയായിട്ടു തരഞ്ഞെ 
ടക്കരുതു€. 

മു൯പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഒരാഗാ മൂര് 
മിച്ചു വിണാല് വസ്ത്രം അഴിച്ചുകളുഞ്ഞു തലയും തോ 

ഭൂകളും കുറച്ചു” ഉയര്ന്നിരിക്കത്തക്ക വണ്ണം കാടത്തണം, ത 
ലയിലും നെഞ്ചിലും മററും രണ്ടോ, മുമന്നാ അടി ഉയര 

ത്തില് നിന്നു വെള്ളം ഒഗിഛണം., ചുട്ട” 100717 ശുക 

മ്പോഠ ഇതു നിത്തണം. ഇത്ങനെയുളള രോഗിയെ ത 

ണലിലോ തണപ്പുളള സ്ഥലത്തോ കിടത്തണം, ബോധം 

വഴ മ്പോഗ സുഖമായി വിശ്രമിക്കുന്ന തിന്നനു ചദിക്കണം, 

മൃഗങ്ങളുടെ കടിയും, പ്ര൦ണികളുടെകുതുതും (൫॥1൧ല8. 

൭൩0൪ 0168) പടി, പാമ്പു” മുതലാലവയുടെ കടിയും, വി 

ഷമുള്ള പ്രാണികളുടെ കുതൃതും സാധാരരണയുണ്ടാകുന്ന സം 

ഭവങ്ങളുണ്”,. ഇതില്നിന്നുള്ള ആപത്തു പട്ടി ചേപി 

ഭി ച്ചതാണെന്നോ പാമ്പു” . വിഷമുള്ളതാണേം എന്നുള്ളതി 

നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പ്രാണികളുടെ കത്തു" വേട്ടാവെളിയനെറമയം, കടന്ന 

ലിനന്െറയോം തഞാടിയലിരനെറരയാ കുത്തു വളരെ വേദ 

നയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ചിലപ്പോശ ആരരോഗ്യമില്ലാത്ത മ 
നുഷ്യരിലും കുട്ടികളിലും ഇതു” മരണത്തിന്നു കാരണമാകുന്നു 

ണ്ടു. സാധാരണയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങള് ബോധക്ഷയം 

ചര്ദ്ദി, അതിസാരം (01271൩09) മുതലായവയാണ്; 
തേനീിച്ചയോ കടന്തലോ കത്തിയാല് അതിന്െറ കൊമ്പു 

ആ സ്ഥലത്തു ഒടിച്ചുവെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നതു”. അതു നി 

ക്ഷിക്ളയണം. വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ച കുത്തുകൊണ്ടെ സ്ഥലത്തു 



ചികി 
; ് 

എ ക് 
്് ്. നി 

ന 
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ഉരയഷ്ക്കയായിരിക്കും സംധാരേണയുത്ള പി ഉടന് 

തന്നെ സോപ്പിട്ടു കഴകുന്നതും,ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ക്ഷാര 
ലായനിയിലോ, വാഷിശ്ങ് 2 സറഡായിലോ മുക്കിയ പ്പ 

ഞ്ഞി. ക്രത്തേറററ ' സ്ഥലത്തു” ഉരസൂന്ന തായിരിക്കും ഏറുറും 

നല്ലതു . 

മേളം പഴുതാര, ചിലന്തി മുതലയേവയുടെ കടി, 
നി 

ഒരു മമേളേറ, ൨. ഗ്രതാരയോ കടിച്ചാര നല്ല മുനയുള്ള 

ഒരു സുചികൊണ്ടു” കുത്തിയാലെന്നപോലെ വേദന ഉ 
ണ്ടാകും, ചാതുസഭവിച്ചറലുടടന ഞആ സ്്ഥചത്തൃദ്ള തെറ 

ലിയെ വൃത്ത യ്യാള്ളമു), മൂട്ട പവിഴിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു സ്പൂ 

ചികൊഴണ്ടു” ഞുഗമാധ! കുന്തിത്തുഭയ്യണം: അര ഡസന। 

ല് കുറഠാത്ത ദ്വരക്ങള് ഉണ്മാക്കണം, പിന്നിട്ട തആഭാ 

ഗം വെള്ളംകൊണ്ടു നനച്ചു പൊട്ടാസിയം പെരമാ൯ഗ 
നേററ് ചെടി വിതറി ച മുന്നം ആ സ്ഥിതിയില് 

വെക്കണം, വെളുത്തുള്ളി റിച്ചു അവിടെയിട്ടു ഉരമദ്ക്ൂ 

സ്തു. നിരക്കും! ക്ഷാര വധയുവും, രസിററിക്ക് ആ 
സിഡ്ധ,ം ഇതിനു“ ഉപ മയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, 

പയ കടി വര്ഷംമതാവും ഇരുപതിനായിരം ആളുക 
൦ പര് മരിക്കുന്ന ഒരു നിരഭാഗ്വരാധജ്യമാ 

ഇന്ഡ്വ. മൂന്നുതരം വിഷപ്പമ്പുകളാണ” സാധാരണ 

ഡു കാണാറുള്ളതു”, അച മൂര്ഖ൯, അണലി, 

രക്തയണലാി ഇവയാന്ന്. മൂരഖനെ അതിന്െറ പത്തി 
കൊണ്ടും അണലിയെ അതിന്െറ നട്ടൈല്ലിനെറ മുക്കി 

ലുഭ്ഭള വലിയ ചിതമ്പലുകൊണ്ടും പുറത്തു കുറുകെയുള്ള 

വെളുത്ത വരകൊണ്ടും, രക്ത അണലിയെ തലയിടലെചെ 

റിയ ചെതുമ്പലും വയാറത്തെ വലിയ ചെതുമ്പലുകൊണ്ടും 
തിരിച്ചറിയാം, 

പാനയകടിക്ുള്ള ശരിയായ പ്രഥമ ശുശ്രഷ വിഷം 
ദേഹത്തു” വ്യപേ/ക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണും മുറ പാഭിനെറു 



പം 

മുകളില് മുറുകെ ഒരു കെടു കെട്ടുകയെന്നുള്ളതാണ”. ഇതി 
ഒ്രെറശേഷം മുഠിധുഃ വലുതാക്കി അതില്നിന്നു” രക്തം 
ഒഴകിപ്പോകന്നതിന്നനു വദിക്കണ൦. പൊട്ടാസിയം പ്പെ൪ 
മാന് ഗനേറവു” (019881ധഈ 100൧൩൭൧൧൭6) ഇട്ടു" മുരി 
വിരു ഉരയ്കുണം: ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകൊണ്ടെ മുറി വേററ 
സ്ഥലം പപെറള്ളിക്കുന്നതും നല്ലതാണു”. 

വിഷം തീററി (2015്ഖ്ഥള്) 

അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ, അറിയാതെയോ ഒരുവന് വി 

ഷം തിന്നാല് ഏതുതരം വിഷമാണ് അവ൯ കഴിച്ചതെ 

ന്നറിയയവാ൯ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും വിഷം 

ഒരാഗ കഴിച്ചു എന്നു തീര്ച്ചപ്പെടുത്തിയാല് പിന്ന ഏതു 

തരം വിഷമാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കാന് ശ്രമിക്കണം. ന 

൪കോട്ടീക"സ് (൩9170108) എന്ന ക്രുട്ടം കഴിച്ചാല് പെ 

ഒ്ലെന്നു ഉറക്കും വരും, ആ കൂട്ടത്തില് കുപ്പ്, കറപ്പൂ സത്ത്തു് 

(അവന), പുകയില, ചാരായം. ഹെംലോക്കു് (29൩- 

1001) സ്റ്രികററ”നി൯ (8മേധ്മട) മുതലായവ ഉഗ 

പ്പേടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ക്രട്ടം വിഷത്തിനു” ഇറിററന് സ 

(1൩൩8) എന്നാണു പേത". അതില് ഒക് സാലിക് 

സിഡ? (0551105030), കാ൪ബോളിക് ആ സിഡ് 

(110010 ൭൮10) സശഫുറിക്* ഞസിഡ് (ടയി൨ഥ൦ 

൮0) നൈട്രികം ആസിഡ് (൪1൦ ൭൨൮0) ഹൈട്ടേം 

കാളോറികം ആസിഡ് (11൬07001ിഠല൦ 010) പാഷ 

ണം (2796ിഠ), ഞ൯റിമോണി (ബലിനഠധ്യ) മുതലായ 

ച ഉഗപ്പെടും. 0 

ചേഗം ഒരു ഡോകടറെ വരുത്തി അദ്ദേഹത്തി 

നെറ സഹായം തേടിദ്ൊള്ളണം, രോഗി തറങ്ങാ൯ 

തുടങ്ങുന്നെങ്കില് അദ്യത്തെ ക്രടത്തിലുള്ള വിഷമാണ്, 

ലി 
ര 
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ചര്ദ്ദിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഏന്തെങ്കിലും കൊട്ടത്തു” ഉടന് മ 

രഭ്ളിപ്പിക്കണം. വ്വാഷ്യ , ചിറിയും മററും ചെൊള്ളിയിട്ടു 

ണ്ടെങ്കില് രണ്ട മത്തെ ക്രടംവിഷമായിരിഒെം. അതിനു 

ലീ൯ സീഡ് ഏണ്ണൂ യാ സലഡേ* എണ്ണമയാ (1.4൩330ി 

൨ 0 81൭00 01) കെട്ടകുണം. മുട്ടും പാലും കൊടുക്ക 
കയും പേണം, കിടക്കയ ത കിടത്തി കഗ്രത്തിനു ലുടുമ്ള 

തുണ। ന 

ഏതു വിഷമാണെന്നു നിശ്ചയമില്ലെങ്കറില് പര് 

൯ മരുന്നുകൊടുത്തു ൧൭ ൪ഭദിപ്പിച്ചിട്ടു" ക്ഷാ വ ചുടടുകൊടുത്തു 

കിടക്കയില് കിടത്തണം. 

പേപ്പട "വിഷ. (110368) 

പേപ്പട്ടി കഴിച്ചാല് പലരപ്പാഗ്ം മരണം സംഭവാിക്ക 

ന്നും ഒരു പട്ടിക്കു പേയുമണ്ടാ ഇല്ലയോ എന്നു കണ്ടുപിടി 

കന്നതു പ്രയാസമാണ്, അതിനാല് സംശയം തോന്നുന്ന 

അവ സരങ്ങളിലെല്ലംം ശരിയയേ , ചികിത്സ നടത്തുകയാ 

നേ വേണ്ടതും ദുപ നായുടെയും പേ കുറുക്കന്െറയും വാ 

യിലുള്ള ദൃവത്തില് ഇതിനെറ അനുക്കഗ ഉണ്ടായിരിക്കും 

ഈ മൃഗങ്ങശ മനുഷ്യനെ കടിക്കുമ്പോഗാ ആ മുറിപാളില് 

ക്രടെ വിഷം ഉള്ളില് കടക്കുന്നു. 

രോഗ ലക്ഷണങ്ങഗം 

കടിയേററ് ആറാഴ് ചയ്ക്കകം രോഗചക്ഷണങ്ങഗക 

ണ്ടു തുടങ്ങും, അപൂര്വ്വം ചിലരില് അതിനു മുമ്പും ആദയ 
ഒത്ത ദശയില് ഒരു ചെറിയ വനിയും, മുറിപാടില് ചെം 
റിച്ചിലും ശരീരത്തിനു” പൊതുവേ അസുഖവും ശബ്ദ 
വൃത്വാസവുൃം ഉണ്ടാകുകയും ച്െെട്ടെന്നു കോപ്പം വരികയും 

തചയ്ക്കും, രണ്ടാമത്തെ ദശയില്. പനിയും, ശരീരത്തി 



8. 

ന്െറ അസുലവധും തുട൪ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുംം അറിയാതെ ശ 
രീരത്തിനെറ ചില ഭാഗങ്ങള് അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കം 

കയ്യിലും കാലിലും ഉരുണ്ടുകയറാംം ശ്വാ സാചമ്വധ ുക്ക്നി 

നുള്ള തടസ്സം, വായില്നിന്നു, മുക്കില് നി നും ദ്രവം ഒ 

കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്ഷണത്തെക്കറി.്ു" ചിന്തിക്കുമ്പേം 

ഗമ വായില് ലാലാരസ്പ്രവാഫം ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്നാ 

മത്തെ ദശയില് ക്ഷീണം വര്൪.കിക്കുകയും, ശരീരത്തില് 

തപ്പു വര്ദ്ധിക്കുകയും ഫൃദയസ്തംഭനംമൂലം മുതിയടയുക 

യൂം ചെയ്യുന്നു, 

രോഗപകര്ച്ചയെ തടയാനുള്ള മാര് ഗുങ്ങഗ. 

റു 

] പേപിടിച്ച മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു” ആഴമുള്ള കഴ! 

കളില് ഇട്ടു മൂടുക, ൂ 

9 മൃഗങ്ങഗക്കു" പേയിളകുന്ന സമയം വീട്ടില് വള. 

൪ത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ വളരെ കരുയചപോടെ സൂക്ഷിക്കണം. 

8 രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടന്നു് സംശയമുമ്ള ഉൂഥങ്ങ 

മെ പൂട്ടിയിട്ട്” അവയ്ക്കു പേപിടിച്ചിടു ണ്ടാമെന്നും അറ! 

ഡ്യണടേ 
ല് 

4 രോഗം ബാധി സ്ഥലങ്ങളില്നിന്നു” അവപി 

കൊണ്ടു മപ 

ി 
ടിപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മഉൃഗങ്ങമെളെ 

കന്നതിനെ തടയുക. 

5 കൂടി പററിയതു” കാലിലേം, കയ്യിലോ ആണെ 

ക്കും അവിടെനിന്നു  ശരീരത്തിന്റെറ 

കടക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം 
മുറി 

മുവൃക്കണം. 

കില് ഹൃദയത്തിലേ 

മററ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും 

പാടിനെറ മുകഗവശം കെടി നല്പവങ്ത്ും 

ഇരുന കഷണം കൊണ്ട 
6 ചുട്ടു പഴ്യത്തിരിക്കുന്ന 

(വീഴല് ൮0൧൦6) കാര 
൩൮തുപ൪ര നൈട്രേറോ 
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ബേളോക്ക് മസിഡോ (0217001൦ ഒ010) കൊണ്ടു? ഉട 
നെതന്നെ പെൊളള്ളിക്കണം, 

 . പേപ്പട്ടി വിഷചികിത്സ 8 പരിശീചനം സിഭ്ധി 
ചു്ട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ അടുക്കലേക്കു പോയി ചികില്സ 
നടത്ഞണംം 

പ്രഥമശുത്ുഷയ്ക്കുയി കരുതിവെയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങമ്. 

താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥധനങ്ങഗ ഓരോ വീട്ടിലും സ്ത്റള? 
ലും കരുതിഖെയ്ക്കുന്നതു” ഉപകരേപ്രദമായിരിക്കും. 

1, മുറിവുകശക്കുംമറവും വെച്ചു കെട്ടാന് ഉപദയോഗി 
ക്കാവുന്ന തൂണികഗ. 1ധലദളുഥില 0൭൧0൭൧൦8 ഒ൧൪ 
1൭0167 10൭൩0൪൭൭68. ജവ പഴയ സാരികളില്നിന്നേം, 
കച്ുമുറികളില് നിന്നോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതണ്്, 

2, ലിനേറം, പഞ്ഞിആല്കൊണ്ടുള്ള പഥയ ലവ 
സ്ുക്കഷണങ്ങളേ0, ഇവ നല്ലവണ്ണം പൂഴ്ചങ്ങി അലക്കിയ 
തൃയിരിക്കണം, 

'൯, കുറച്ചു പത്തി, പഞ്ഞി നല്ലവണ്ണം പൂഴ്ഴഞ്ങി 
ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം. 

4, വ്ൃത്തിയുള്ള ഉരുണ്ട ഒരു ചെറിയ കമ്പ് 

(൪0ഡഞ്ബി ൮൧6) ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നുതിന്നും 

5, പതിനെട്ടു” ഇഞ്ച" നീളം, മൂന്നുനാലു" ഇഞ്മു” വീ 
തി, കാല് ഇഞ്ച്” ഘനമുള്ള കുറച്ചു മുളയുടെയോ തളിയൂടേ 

യോ കഷണങ്ങഗാ കയ്യോ കാലോ ഒടിയുകയാണെങ്കില് 
വെച്ചുകെട്ടന്നതിനു” ഉപയോഗിക്കാനാണ്”, 

6, കത്രിക, 

7, നല്ല മൂര്ച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി, 

7, ഒരുകുപ്പി ടിക് ഞ്ച ഓഫ്” അയോഡിന്, 

9, ഒരു ചെറിയകുപ്പി ലൈസേഗ്,, 

10, ബോറിക്കു” ഓയി൯വു*മെ൯റു"; 

11, ബോദറിക്ക് ആസീഡ് പരലുകഗം 
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19, പൊട്ടാസിയം പചെര്മാ൯ഗ3നറവു പരദൂകൾ, 

15, കറിയുപ്പ പൊടിച്ചതു”. 

14, കടുക്” പൊടിച്ചതും 

15, സോഡാ ബൈകാര്ബണേറവു”. 

16, കുറച്ചു” കൊയിനാ ഗുജികകള്. 

ചോദ്യങ്ങള്. 

പ്രഥമശുശ്ൂുഷ എന്നു വറഞ്ഞാല് എന്തു? 

മുറിവും ചതധുമുണ്ടയേരു ഏന്തു” പ്രഥമശു ശുഷ നി 

ങ്ങള് ചെയ്യും? 

ഒട്ിപു” എങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്ന? അതിരെറ ലക്ഷ 

ണങ്ങശാ എന്തെല്ലാ.? 

ഒടിവാനുള്ളൂ പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്തു"? 

കൃത്രിമ ശ്വസോചക്വാസം എന്നാല് എന്തു ; എപ്പാ 

ഗണേ കൃത്രിമ 'ശ്വാസേചേദ്വാസം നടത്തുന്നതു"? 

കൃത്രിമ ശ്വസേചേമ്വസത്തിന്െറ ര്യ മാ൪ഗ്ലൂങ്ങ 

ഉം വര്ണ്ണിക്കുക. ഒന്നു മറേഠതിനേക്കാശ മെച്ചുമാ 

യിരിക്കുന്ന തെന്തു കൊണ്ടു ₹ 

കറിപ്പെഴതു ക, 

സൂക്ഷ"മരക്ഷ വാഹിനികളു.ടെ മുറിലൂ, 

വെച്ചുകെട്ടല്, 9 ഉളു.ക്ക്, 3 കുഴതെററല് 
7 

താഴെപ്പറയുന്ന ആപത്തുകഗക്കു നിങ്ങള് എന്തുച്ച 

മശുത്മഷ നടത്തും. 

ഒരാളെ മൂ൪ഖന്൯പാമ്പു” കടിച്ചാല്, 

ഒരു കൊച്ചൂകട്ടിയുടെ ഉടടപ്പിനു് തി പീടിച്ചു ദേഹം 

പചെൊള്ളിയാല്, 

കൂട്ടവെള്ളം വീണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ദേഹം പ്ചെള്ളോ 

യാല് 

ഒരുവ൯ ബോധംകെട്ടു വീണാല്, 



ആ ന്ത ക ഷാന യി ഇ ടു 

ട്ടു 

നം 

ഒരു മന്മഷ്വനെ പേപ്പട്ടി കടിക്കുകയോ കടന്തതു ക്ക 

തൃതുകയേ ഭചമ്ത്രാരു. 

). ഒരു സ്ത്്രീയിക്ക് ഹീസ്റ്റ് വിയ പിടിപെടുകമയ ഒരു 

മനുഷ്വന് വിഷം തിന്നുതമയിഴ്ടും കഅറിയുകര്യാ ദീചച 

യ്താൽ, 

നിങ്ങളുടെ സ്ന്റേഹിതനെറ കാലിനെറക്ുഴ തെറഠി 

യാല്, 

നിങ്ങളുടെ സ്നേഫിത൯ വൃത്തികെട്ട ഒരു. ധ്വഗി 

യില് ക്രടെ നടക്കുമ്പോഗ ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലുകൌ 

ണ്ടു കാലുമുറിഞ്ഞു” ചോര ഭലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെ 

കില് നിങ്ങ എന്തു പ്രഥമ ശുശുഷ ചെയ്യും. 

പൂതിയരീതി (2൦%) 

ഒടിഠവൂുകണ "എത്രവിധ.? അവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാ 

രഥം ഏവ? ) 

രണ്ടുതരം വെച്ഛുടട്ടുകഗ ഏതാണ്" 

സ്ൂക്ഷമരക്ത വാഹിനികശ മുറിഞ്ഞാല് ഏന്തു” പ്രഥ 
മശുശ്രഷ 

ഉളുക്കിന്നു നിക്കഗ ചെയ്യുന്ന പ്രഥമതതുത്കഷ എന്തു”? 

എന്തുകൊണ്ടു പ്രായം ചെയ്യുന്ന വരുടെ എല്ല? ധ്വേഗം 
മുറിയുകയും, കുട്ടികളുടെ ംമല്പ” വേഗം. ഒടിയാതിരി 
കുടൃകയൂം ചെയ്യുന്നു, 

നിങ്ങളു.മെ ്്റേഹി൯ പത്തുകളിസ്ഥലത്തുവെച്ചു” മ 

റിഞ്ഞുവീണു് കാലു? ടെ യതു നിങ്ങശചെ 
യ്യുന്ന പ്രഥമ ശരശ്ചഷ എന്തു? (1952) 
കഗതെററല് എന്നാല് എന്തു"? അതു" ഉളക്കില്നി 
ന്നും ഒട്രിവില്നിന്നും എങ്ങനെ പ്യത്യാസപ്പെട്ടിരി 

ള്ളുന്ന, 





എ 

കി 
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